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OGOLNE WiADOMOSCI WPROWADZAJ4CE

1. 2ARYS ROzWoJU STENOGRAFII

Historia stenografii, jako pisma krdtkiego, sieja czasdw starozytnych. Od antycz-

nego pisma skroconego, ktdre odpowiadalo dwczesnym Hterom pisma zwyk+ego,

poprzez przeobrazenia zwsazane z ewolucja. pisma zwykfego i zmianami narz^dzi

do pisania - stenografia przeksztatca sie z pisma wyrazowego i zgtoskowego w pis-

mo oparte na znakach dzwi^kdw i na okreslonych regu+ach.

Nazwa stenografia - uzyta po raz pierwszy w roku 1602 przez Johna Willisa

na oznaczenie pisma skroconego - pochodzi od wyrazow greckich stenos (zwiez-

ty) i graphein (pisac). Mimo ze nazwa ta przetrwata w tym brzmieniu do naszych

czasdw, nie nalezy sajizid, ze state si§ jedynym okresleniem pisma skroconego.

Czesto spotykamy nazwy takie, ]ak brachygrafia (krotkopis), tachygrafia (pred-

kopis), rych+opis, scislopis, tesnopis itp. Biorac jednak pod uwage to, ze kazdy

z tych wyrazow zawiera w sobie okreslenie szybkosci lub zwieztosci tak charak-

terystycznej dla skroconego sposobu pisania, utozsamiamy te nazwy z powszech-

nie dztsiaj przyjeta. nazwa. stenografia.

Postep w dziedzinie nauki i iiteratury oraz ciqgle wzrastaja.ca potrzeba wiernego

utrwalania zywego sfowa sprzyjaja. rozwojowi stenografii. Pojawiaja. sie dwa rdzne

sposoby rozwiazywania budowy pisma stenograficznego, a co za tym idzie, dwa

rdzne kierunki w tworzeniu systemdw stenografii. Wyksztafca si§ wyrainy podzia*

na systemy geometryczne i systemy graficzne.

Systemy geometryczne oparte sa. w swoich zatozeniach na linll prostej kreslonej

w czterech rdznych kierunkach, kole, pd+kolu o rdznym rozchyleniu i na punkcie.

Przedstawicielami ich sa.: w Anglii - Pitman (1837), we Francji - Dupioye (1867).

Systemy graficzne budowane sa z elementdw pisma zwykfego, biegnacych naj-

czeiciej w jednym kierunku. System graficzny dzieW swej* kpnstrukcji umozliwia

uzyskanie wiekszej szybkosci pisania i wiekszej biegtosci w odczytywaniu niz

system geometryczny. To sprawia, ze stenografia graficzna jest bardziej rozpow-

szechniona niz stenografia geometryczna.

Stosowane w Polsce systemy stenografii naleza. do grupy systemdw graficznych.

SposVdd wielu systemdw najcz?s*ciej reprezentowane sa trzy: Gabelsbergera-Po-

lirtskiego (1861), Stanislawa Korbla i Jednolity System Stenografii Polskiej (1955).

2. PRAKTYCZNE ZNACZENIE STENOGRAFII

Wszechstronny rozwdj zycia gospodarczego, naukowego, kulturalnego i spo+eczno-

poiitycznego stwarza w coraz wi^kszym stopniu potrzebe dokfadnego utrwalania

tresci rdznego rodzaju wypowiedzi na zjazdach, konferencjach, naradach, sym-

pozjach, wykfadach itp. Zadaniu takiemu w szerokim ujeciu moze sprostad jedynie

stenografia, ktdra zapewnia doktadne notowanie, a co za tym idzie wierne, tran-

skrypcje zywego siowa.

Oprdcz obs+ugi wszelkiego rodzaju zebrari i konferencji stenografia usprawnia co-

dziennq prace. biurowa. rzesz sekretarek, korespondentek, referentdw itp., wytrzy-

mujac konkurenqfe magnetofondw i dyktafondw.



Stenografia moze bye" zastosowana rownolegle z mechanicznymi urzadzeniami

rejestrujacymi dzwifk. Mechaniczne urz^dzenia nie zawsze moga. byc wykorzystane
{np. gdy gtosy padaja. z rdznych stron sali, albo gdy na saii jest zbyt duzy hafas), nie

zawsze zapewniaja. sprawne ostateczne wykonanie pracy {np. maszyntstka moze
przepisywac tekst dopiero po wygtoszeniu nagrywanego przemowienia) oraz nie dajg.

mozliwosci skorygowania tresci. W tych wypadkach stenografia jest konieczna jako

pomocniczy lub samodzielny srodek zapisu.

Nalezy rdwniez dodad, ie stenografia jest bardzo przydatna w pracy dziennikarzy,

pracownikow naukowych oraz studentow, a powiazanie umiejetnosci stenografowa-

nia i pisania na maszynie stwarza — zwlaszcza dla kobiet (stenotypistki) — nowe
mozliwosci zatrudnienia.

3. CHARAKTERYSTYKA PISMA STENOGRAFICZNEGO

Stenografia jest to pismo krotkie oparte na znakach utworzonych z elementdw gra-

ficznych pisma zwyktego. Oprdcz specjainych skrdconych znakow dla liter alfabetu

pismo to charakteryzuja. takze uproszczenia, majace na celu maksymalne jego

skrocente.

3.1 . Ukrad liniowy

Graficzne wtasciwosci pisma stenograficznego powoduja. koniecznosc* uwzglednienia

podziaru pionowego, a co za tym idzie uzywania w poczatkowyrn okresie nauki

specjalnego uk+adu liniowego.

Uktad ten sk+ada sie zasadniczo z czterech linii (linie pomocnicze oddzielaja. jedynte

poszczegolne ukiady od siebie), z ktorych kazda spe+nia okresiona. funkcje. Podziat

ten wyglada nast^pujaco:

Linia pomocnicza g6rna

Linia gdma

Linia Srednia (kontrolna)

Linia podstawowa (gtowna)

Linia dolna

Linia pomocnicza dolna

Linia podstawowa (gfowna), jak sama nazwa wskazuje, jest linia. najwazniejsza.

i stanowi punkt oparcia dia znakow alfabetycznych.

Pozosta+e linie odgrywaja. jedynie pomocnicza. role, pozwalajac na wtasciwe odmie-

rzanie wysokofci znakow i ustalanie wielko&i przesuniec przy zmianach pozycji

{np. oznaczanie samogtosek). Sa. one stosowane tylko w okresie przerabiania teorii

pisma stenograficznego.

32. Wielkoic znakow

Pod wzgledem wielkosci znaki stenograficzne dzieli sie na dwie grupy: znaki duze

i mate. Znaki duze maja. dalszy podziat wed+ug wielkosci na znaki jednomiarowe,

dwumiarowe t trzymiarowe.

!
'"*5S ;':*;v
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Biorac pod uwag? polozenie w uktadzie liniowym, znaki dwumiarowe dzieli stf

z kolei na gdrne i dolne. Polozenie znakow w liniach oraz ich proporcje zilustruje

najlepiej ponizszy wykres:

B* dwumiarowe
A* iednomtarowe A C- trzymtarowe

/ /
/ /. / / /

/ / 2. Znaki male

s/

1. Znaki duze

33. Oznaczanie wielkich liter i interpunkcja

Ws>6d znakow stenograficznych nie rozroznia sie liter malych i wielkich. Tylko

przy rzeczownikach wtasnych zaznacza si? wielkie iitery za pomoca. krotkiej po-

ziomej kreski umieszczanej pod linia. podstawowa.. Kreske stawia sie po napisaniu

ca+ego wyrazu. Interpunkcja stenograficzna przewiduje jedynie kropk? w postaci

ma+ej poziomej kreseczki w po+owie pola sYodkowego (— ) oraz niekiedy pauze.

(myslnik) iub dwukropek w formie dwoch takich kresek obok siebie { ).

ZA. Kat kreslenia znakdw

Podstawowym katem kreslenia znakdw stenograficznych jest kat 45°. W nielicz-

nych tylko wypadkach {niektdre znaki) kat ten ulega zmianie.

45©

4. WSKAZOWKI METODYCZNE

Nauka stenografii wymaga systematycznosci i doktadnosci w wykonywaniu ewi-

czen.

W okresie nauki stenografii trzeba ktas\5 szczegdlny nacisk na starannoid i doktad-

noid pisma, a takze na zachowanie ukosnego kierunku znakow stenograficznych

(kat45<>).

Kazda. parti? materiaiu natezy przerabiac systematycznie, starannie i dok+adnie,

odczytujac i piszac kazde cwiczenie przynajmnie| od 3 do 5 razy. Znaki stenogra-

ficzne nalezy kreslic precyzyjnie, opierajac si? scisle na podanych w podreczniku

wzorach. Do czasu poznania wszystkich zasad teorii pisma stenograftcznego nie na-

lezy pisac dowolnie dobieranych wyrazow.



W pocza.tkowym stadium nauki nalezy uzywad specjalnych czteroiinijnych zeszytow,

majacych system liniowy zgodny z przedstawionym powyzej wzorem.

Pisad nalezy mi^kkim oidwkiem (HB lub B).

ZNAKI SP0HGI.OSEK I SAMOGt-GSKA „A"

1. ZNAKi SPOI-GtOSICOWE JEDNOMIAROWE

Z
k p w f m

Technika kresienia znakdw (znaki w powiQkszeniu)

l~r ^FWH^Jwrr

— rozpoczyna si§ ostro od linii sredniej (kontrolnej), biegnie

do linii podstawowej* (g+dwnej), gdzie kortczy sie. tworzac

znia.kgt45°

— rozpoczyna sie. ostro od linii sredniej {kontrolnej) i bieg-

nie pod ka.tem 45° ku podstawowej, przechodzac w kon-

cowej cz^sci w zaokrajlenie wielkosci 1/4 miary

£:.
w rozpoczyna sie od 3/4 pola srodkowego zaokragleniem

wielkosci 1/4 miary i biegnie do linii podstawowej, gdzie

kortczy sif ostro tworzac z nia. ka.t 45° {odwrotnie napi-

sany znak „p")

rozpoczyna sie. jak „w", a kortczy si? jak „p", cz^d
srodkowa znaku, ta.cza.ca oba zaokraglenia (gorne i dot-

ne), biegnie pod kgtem 45°

8

m — rozpoczyna sif w potowie poia srodkowego pQtelka.

lewoobrotowa. wielkosci 1/2 miary; w cz?sci kreslonej

ku linii podstawowej kresli sie. ten znak tak jak „p"

rozpoczyna sie jak „w" zaokrajleniem przy linii kon-
trolnej, biegnie ku podstawowej i kortczy sie. prawo-
obrotowa. petelka. w zasadzie wielkosci 1/2 miary (wiel-

kosc petelki zalezy od wysokosci i sposobu iaczenia

z nastepnym znakiem; znak ,£" wyglada jak odwrotnie
napisany znak „m")

^NifilljjS-"*""^



W - jest to elipsa rozpoczynajaca si? od linii podstawowej,

kreilona ruchem lewoobrotowym, ktdrej os* duza two-
rzy z Hnia podstawowa. kat 45° (koriczy s»$ na tej linii)

szcz- jest to elipsa rozpoczynajaca sie od linii kontrolnej, kreslo-

na ruchem prawoobrotowym, ktdrej oS* duza tworzy z lima,

podstawowa ka.t 45° (koriczy sie. przy linii kontrolnej).

R6znice miedzy znakami „!-*" i „szcz" uwydatnia odmienna technika taczenia

tych znak6w.

taczenie znak6w

W. celu zachowania ptynno&i pisma stenograficznego znaki w wyrazach taczy sie

bez odrywania o+owka od papieru.

Ze wzgledu na rozne konstrukcje znakdw iaczy sie. je:

1) za pomoca. kreski tacznikowej:

a) widocznej,

b) niewidocznej {kreslonej po linii znaku popr2edniego tub nastepnego),

2) bezposrednio — ten sposdb taczenia zostanie omowiony przy znakach malych.

Przyktady po+aczeri:

km

PHP*

7±-A 7,A/7,
KPP PKF FVWP

2. SAMOGtOSKA ,A"

Znakiem alfabetycznym „a" jest kreska wielkosci dwdch miar (niekiedy nieco

skracana tub przed+uzana), kreslona z dotu w gdre.

Na poczqtku wyrazu taczy sie. „a" bezposrednio

z nast§pnym znakiem, w zwiazku z czym znak alfabetyczny /J~
ffa" moze uiec zmniejszeniu przy *aczeniu ze znakami maty- —-/-^ /&.—
mi lub przedfuzeniu przy faczeniu ze znakami duzymi / a / ^
rozpoczynajacymi sie. w gdrnej cze&i uktadu Hniowego:

*+ £ =<&
mm

/y 2 --77,
wf

A /.+/,•//,

7 + 7 = //7
pw

A7AA//
"MPK

'4-7V -7/77

1 Przy rzeczownikoch wiasnych duza titer? oznacza si? przez podkreSenk wyrazu krdtkq

poziomq kreseczkq w poczqtkowej fego czeici (tutaj:skr6ty nazwinstytucji, oxganizacjiitp.).



W srodku w y r a z u oznacza sie. „a" przez poiaczenie dwoch spotgtosek;

/? z gg z z ^^^^~
mam warn Jam mak zak ka£ pak

iak la* paw

Jednak nie zawsze pomifdzy spoigioskami wyst§puje „a", tym —
niemniej sens wyrazu (ewentualnie kontekst) umozliwia prawi- __
dtowe odczytanie: wamp

Znaki lewo- i prawoobrotowe („!-+", „szcz") wpisuje si$ w zaokrajlenia znak6w,
przy czym zaokra.glenia te nalezy w miare. potrzeby rozszerzad (w potaczentach
tego typu z „!-+" zawsze w srodku poiaczehia wyste.puje samogtoska „a"}:

/Cas

/J 721 #/ 7ZL <W J»-?7
pal iapai kapat lama* ma*2 pata* szczaw

Na kortcu wyrazu znak „a" rozpoczyna sie. od zakoriczenia poprzedniego
znaku spdtg+oskowego i biegnie ku linii gornej pod katem 45°. Znak ten trakto-
wac nalezy jako dwumiarowy, jednak w pewnych okoliczno&iach moze ulegac
zmniejszeniu (w granicach do 1 1/2 mtary):

TZ^y/ s// w yy/s
papa kapa mapa lama lampa

malwa lawa kawa

Samogtoske, „a" po „k" i »ch-h" na kortcu wyrazu nalezy pomijac, o He nie wy4

st?puje dwuznaczno& przy odczytywaniu

:

patka lapka talka wazka mapka papka paka pak

tQCzenieznakdw lewoobrotowychpo ,#";

10



tqczenie ,j&"po znakach prawoobrotowych:

~ZL
paszcza

Znaki lewo- i prewoobrotowe po napisaniu wygladajg identycznie

nie technika Jaczenia.

B6znlce w t$czeniu J4? i „szcz":

rozni ]e jedy-

ry/ &,
tapa szczapa pata paszcza.

3. ZNAKI SPOtGt-OSKOWE DWUMIAROWE

Znaki sp6tg*oskowe dwumiarowe dzielimy pod wzgledem potozenia w ukiadzie

iiniowym na dwie grupy: gorne i dolne.

G6rne znaki zajmuja, wysokos"c pola sVodkowego i gornego, dolne zas* - sVodko-

wego i dolnego.

Technika kreslenia i faczenia tych znakdw jest podobna do kreslenia i iaczenia

znakdw poznanych poprzednio.

A. Znaki g6rne

4
cz h * ch tw-tow = tf

Technika kreslenia znakdw {znaki w powiekszeniu)

— rozpoczyna sie ostro'od linii gdmej t bieg-

nie pod katem 45° ku podstawowej,

przechodzac w koricowej czesci w za-

okrajlenie wielkosci 1/4 miary

j cz — rozpoczyna sie od linii kontrolnej pe-

te Ik^ lewoobrotowa. wielkosci 1 miary,

a koriczy si? na linii podstawowej za-

| okrajleniem wielkosci 1/4 miary (jak

#/0 , „p , „m , „t )

11



h-ch- rozpoczyna sit? pftetkg lewoobrotowa,
jak znak „cz" i kortczy si? ostro przy
linii podstawowej, tworzac z n!a kat
45© «ak „k", „w">

tw - rozpoczyna si# na wysoko&t 3/4 pola
gdrnego zaokragleniem wieiko&t 1/4 mia-
ry, dalej blegnie pod katem 45° ku linii

podstawowej, przechodzac w koricowej

czffci w zaokrajienie wielkosci 1/4 mia-
ry {podobierfstwo ze znakiem J")

Przyklady:

baba babka kabata /Albania

czapa czapka macza tamacz

hak tnacha waha pcha(pacha)i tatwa

dWICZENIE 1

Odczytad i przepisac trzy razy nastfpujqce przyktady:

JSS. J'S. »'.„' ^/
1 toJ^n

~podolmte&po,Jtn ~pom9axi§amaghnfy
12
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if

B. Znakidotne

z~^ Z"
c

koncowe
dz

Technika kreslenia znakdw (znaki w powi?kszenki)

— rozpoczyna si? ostro od lint! kontrolnej,

biegnie pod katem 45° ku linii doinej,

gdzie przechodzi w prawoobrotowa. p?-

telk? wieikosci 1 miary, koriczaca. si?

przy linii podstawowej

- rozpoczyna si? na wysokosci 3/4 pola

sYodkowego zaokr^gleniem wieikosci 1/4
miary, biegnie ku linii doinej i przecho-
dzi w prawoobrotowa, p?teik? wieikosci

1 miary koriczaca. si? przy linii podsta-

wowej (zakoriczenie jak w znaku „g")

— rozpoczyna si? w potowie pola srodko-

wego p?teik$ tewoobrotowq wieikosci

1/2 miary, biegnie ku linii doinej i prze-

chodzi w prawoobrotowa. p?telk? wiei-

kosci 1 miary koriczaca. si? przy linii

podstawowej (poczgtek jak znak „m",
koniecjak „g", „sz")

na koricu wyrazu — rozpoczyna si? jak znak
poprzedni „c", a koriczy si? iekkiem wy-
gieciem w lewo na linii doinej

dz -jest to elipsa rozpoczynajaca si? od linii

kontrolnej, kreslona ruchem prawoobro-
towym, ktdrej OS* duza tworzy z linia.

dolna.kat45°

13



PrzykJady:

CWICZENIE 2

Odczytac i przepisac trzy razy nastepujace przykiady

:

faryry;»/j> y *,,

4. ZNAKI SPOtGtOSKOWE MAtE

^0_ -LZ. J2*. £L r^j .x.
n nt—nd

Technika kreslenia znak6w {znaki w powi^kszeniu)

— rozpoczyna si? ostro na linli podstawo-
wej, przechodzi tukiem na wysokosci
1/3 miary w ostre zakoriczenie rowniez
na linii podstawowej

— rozpoczyna sie. ostro od 1/3 miary i prze-

chodzi tukiem przy linii podstawowej
w ostre zakoriczenie na wysokosci 1/3

miary {znaki „t" i „s" sa. to krzywe po-
chylone zgodnie z kierunkiem pisma)

r —

d -

jest to okrag srednicy 1/3 miary rozpo-
czynajacy sie od linii podstawowej,
kreslony ruchem lewoobrotowym

jest to okraj srednicy 1/3 miary rozpo-
czynajacy sie na wysokosci 1/4 miary,
kreslony ruchem prawoobrotowym OT£

14

faC'-'



tn — rozpoczyna sie. ostro na linii podstawowej

I i wezykiem, ktorego wypuk+a i wklesta

czesc sa. jednakowe przechodzi w ostre

zakoriczenie na wysokosci 1/3 miary

\_135°

nt-nd — rozpoczyna si§ ostro na wysokosci

1/3 miary, biegnie ku linii podstawo-

wej tworzac z nia. kat 135°

z — jest to punkt kreslony ruchem lewo-

obrotowym

— taczenie znakow

Oprdcz omowionych juz sposobow Jaczenia znakdw za pomoca kreski tacznikowej

Jaczy sie znaki bezposYedmo:

| 1 ) kreslac jeden obok drugiego

rss *,./ ~f\A^
n nas

J2J-3£
ch n chan

o-i

icij

BZi

rej

?3

_Q_zz
£

cz czar

/+.. + {)*//)

? *r\ - Z
w t wat

/+/n -A —

k t

ipierwszego

kat

znaku lub pocs

/
/, * o - /
b r

/

bar

/
O + r>+// = <J

/->>

_Z2l-IS
bat

4-^ -h + •=.

k n \ kanar a data 'a n n s /ananas

o- ! Przyklady:
a)

1 Zmk "t" po „k"m koncu wyrozu mofnapominqd, jetelipomM?de„t" rde spowodufedm
znaczno&d wyrazu.

15



rnandat kantata

CWICZENIE 3

Wszystkie dwtczenta majace forme stenogramu naiezy odczytywad i przepisywad
po trzy razy, natoroiast teksty dwiczeri podanych pismem zwyk+ym naiezy przeto- •

zyc na stenogram (przepisujac tylko jeden raz, jezeli dwiczenie odbywa si$ bez
kontroti nauczyciela).

a.

~// a/ /$' r/iy'/v'7^7
/

Z 3Z ^ ,y -ji
/^TA'^y £z_ - s . m.

-TZT-nv, ^7

m^M.
W wypadku dwuznacznoici w odczytywaniu wyrazu samogioske „a", ktoref opuszczenie I

powodufe dwuznacznosc, oznacza si? znakiem diakryiycznvm w postaci kropkL Znak i

ten stawia sie pod spoigioskq poprzedzajqcq „a" po napisaniu wyrazu,
\

Dme spoigioski jednakowe lub podobne, wystepuface razem, oznacza si§ fednym znakiem, |
Naiezy pomijad koricowy znak „i" wysrepufqcy po spoigiosce w wvrazie uzytym w cza- I

ste przessfym.
'

f
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W%' /^ ^? -//f V K& 6 q£±l

I rrf? trfV fTs/ /&y AA LJ6 6tfC A—OO j/fQ <&*

j

:b. .

?szata, lata, sztaba, akta, tafta, mat, haft, Sasza, samba, spat, sapat, schab, sala,

I satata, pasaz, masa, pas, was, las, rata, rama, rabat, marka, farba, farsa, mara, brat,

ibrama, fraszka, armata, czar, dasz, dba, wada, spada, fa+da, bada, ballada, fasada,

t Padwa, czad, nafta, napada, nas, bagna, tadna, kanwa, altana, ananas, ranga, falbana,

fSan, parkan, sandacz, mandat, fant, zmaga, zbadana

Odczytac wszystkie zdania, a nast<?pnie przepisad je przynajmnlej trzykrotnie,

odczytuj^c za kazdym razem.

-xn ry- 7m "-w '*- /%*'#- <#&

17



T^> _Z //S - tf/M- //)^ «t _ __ -^

4)

Smaczna saiata. Czarna sadza. tadna czarna tafta. Brak nam ananasa. Smaczna
babka. Zbadam smak. Mam awans. Masz czar. Barwna makata. Mata falda. Spadt
kasztan. Dam warn pas.

5. PISANIE ZNAKOW STENOGRAFICZNYCH IMA JEDNEJ LINII

5.1 . Graficzne podobierfstwo elementdw znakdw

'H ~0 ~ —
1. Zaokrqglenie poczqtkowych

|

*' Z u __ y cz$$ci znakdw przy linii .red-

niej tod 3/4 miary).

x / / /
2 - 0stre rozpocz?cie znakdw przy

*> / L (, / linii sYedniej lub gome].

^* R°zPOC2§cie znakdw lewo-

3) / / ~^
~J>

"^~ obrotowa. petlg. jednomiarow^
w polu gdrnym lub fewo-
obrotowa. pftl^ od potowy
pola irodkowego (1/2 miary).

4. Zaokrgglenie koricowych czqi-
ci znakdw przy linii gldwnej
{do 1/4 mtary).

5i 7
— 7^ 5- Ostre zakoriczenie znakdw na

1 f / / linii gJdwnej (kat 45° lub
135°).

18



/ «. 6. Zakonczenie prawoobrotowa.
^ifc ~7

~J
"^ 7~ pftlg jednomiarowa. w pohi

^~ —*/-——^ ^ dolnym lub prawoobrotowa.

_// (/ pftl^ do potowy pote s*rod-

kowego (1# miary).

7. Znaki iewo- i prawoobrotowe

w postaci elipsy, okr$gu lub

punktu.

j»2. Pisanie na jednej iinii

—fa okreste nauki zaleca sie. fednoczesne wykonywanie dwiczeri w zeszytach o spe-

„j€jalnej liniaturze, dostosowanej do pisma stenograficznego i w zeszytach (lub blo-

;kach) o.jednej Iinii.

—jJNiepetny uktad Hniowy w tych zeszytach (tylko linia podstawowa - gtowna)

__oraz stosunkowo mate odlegtosci miedzy liniami zmuszaja. piszacego do zmniej-

§zania wielkosci znakow stenograficznych. Wptywa to bardzo korzystnte na szyb-

koSc notowania.

Zmiana ta jednak nie moie wp+ynad na starannoSd i doktadnoSd pisma. Znaki
13 stenograficzne musza. zachowac swoje cechy charakterystyczne, odznaezad si?

** precyzja. wykonania, a takze zachowad nieodzowne pochylenie pod katem 45°.

jPoczatkowo duza trudnosc sprawia zachowanie w+aictwej proporcji pomifdzy po-

jszczegolnymi wietkosciami znakow.

Aby zapewnic sobie uzyskanie odpowiedniej proporcji w liniach, nalezy po prostu

Ipodzielic pole przeznaczone do pisania. Najw+asciwiej by+oby uznac jedna. czwar-

fia. odlegtosci miedzy liniami za 1 miar?, a nastepnie proporcjonalnie zwiekszac

•h lub zmniejszac znaki. Pisanie nalezy rozpoczynac od prostych, usystematyzowanych

i^. zdari lub zwrotow. Poniewaz nalezy pisad na kazdej stronie w dwoch kotumnach,

jpowtnno sie kartki zeszytu podzielic pionowo na potaw$.

JPrzy pisaniu w specjalnym bloku do stenografii nalezy zapisywad najpierw wszystkie

f
strony nieparzyste, a nastepnie - po odwrdceniu bloku - uzupe+niac w ten sam

"Y
Jsposob pozostare wolne strony.

pPrzy ktad:

[l . Na poczatek przeniesmy na 1 iinie. zdania i zwroty ze znakami jednomiarowymi:

jjl SS &- £2J2^ Of? /?-
y f

.

Mam mak. Kapat lak. tamat pal.

t I?. Nastfpnte wprowadimy znaki dwumiarowe, ktore przy ^zaehowaniu wlaici-

|"
I wych proporcji musza. bye dwukrotnie dfuzsze od poprzednich:

I a) znaki gorne

a I-

"
j Latwa kabata. Paszcza Iwa. Mala zabka.

I 19



Maszpatac. Waszbagaz. Mata apaszka.

3. Wreszcie dodajmy znaki mate, majace 1/3 wysokosci znakdw jednomiarowych*

6u Lb (3lLc >?^ (a. y ~~
t

Mamfant. Dam warn pas. Smaczna babka. Spada / /dzban.

Dasz nam rabarbar.

6. SKROTY

6.1 . Podstawowe sposoby tworzenia skrdtdw i technika ich kreslenia

W celu osiggni^cia wi^kszej szybkosci notowania stosuje si$ w pismie stenografe
nym state skroty cz§sto powtarzajacych sie wyrazow.

Rozrozniamy kttka sposobdw tworzenia skrdtdw stenograficznych:

1) napisanfe poczqtkowego znaku lub poczaticowej cz^sci wyrazu:

"- -^- ^—

—

-A— ^ ±J. cl. ~ 1/ Jsf
ma bardzo czas ^/co na sam{-a, «e, «o) raz /albo kazdy

2) napisanie cze&i koricowej wyrazu na linii sredniej />
{skrdty te charakteryzuje zazwyczaj zmieniona pozy-

cU *i
cja w uktadzie liniowym):

|

ten tym-tam{-tem|

ie jednego ze znakdw wyst^pujacych w sYodku
wyrazu

3) napisanie jednego ze znakdw wyst§pujacych w sYodku ~~7H
——

jeszcze
j

4) utworzenie formy umownej skrotu - sa. to tzw. skrdty utworzone nieprawi-I
d+owo:

/ / ^ 2
Aide <>I.,K ^5

^ ~ .
d,a to ^ak ^lub ze wszystko nasz(-a, -e)

W wielu skrdtach umownych widoczny jest wyrazny zwiazek graficzny ze skra-j
canym wyrazem, jednak wyst^puje w nich takze dodatkowo pewna nieprawidto-i

20



era

wosc, np. deformacja znaku („nasz")» zmiana pozyeji w Jiniach Uub", „wszyst-

ko"), zmiana kierunku pisma (.AW, „ta") itp.

8.2. Lac2enie skrotow

Skroty wyst^pujace w cz^stych zestawieniach ze

j soba. mozna raczyc w jedna. catosc graficzna.:

EJezeli taczy sie dwa skroty lub skrot i pelny wyraz, z ktorych jeden np. charakte-

! ryzuje s>e zmieniona. pozyeja w uktadzie liniowym, naiezy po+aczenie dostosowac

do konkretnych mozliwosci graficznych:

fa) zmienic pozyeje drugiegu skrotu {lub pe+nego wyrazu):

naco
\S\AJ

samnasam

Z -£\A~J &*. j^
zt:

tym razem tensam tym samym dla nas jeszcze raz

b) umiefcic drugi skrot lub petay wyraz we wtasci-

wej dla niego pozyeji (przy istnieniu np. mozli-

wosci powrotu do linii podstawowej): dla was tymczasem

CZ
W formach pochodnych skrotow — kto-

re tworzy si? przez uzupe+nianie skrdtu

g+ownego poczatkowa. lub korfcowa. czes-

cia. wyrazu - niektdre elementy skrdtu

moga. zmienid kierunek kreSienia (np.

element „ta" w wyrazie „tamta"):

(y\j uCt

tamten tamtym tamta

Przyktady:

Co spada na tamten dach?

CZENIE 4

—. Po wykonaniu cwiczeri w specjalnym zeszycie do stenografii przeptsac zdania przy-

najmniej jeden raz w zeszycie o jednej linii.

a.

/i-l "7

z
T2" -/?/!/.- f X«*-

a? /y s */-J2£_

) ;

a-t jy <5L, >y /c^"V>-/ "" ^SC lL. Z. p/€J \^L A J

2!



Z Cl GJL jCsrsTSAJ—JpC (SW U ^ £l<l LL rs/ n*\S Q/ ^^

./ - -w-A
b.

-ay

nw

r^A^y

uS A j ~ o / i? (jlj - As c Mf-

&-/<'/<» ** S-/ s*. **>\

£6- 'v L - / £. /.. - d / -SZ -

r\J

'/ /f ,s/ ^,/- so a a~-

r€*<f/ /-v><-> r^> f/*.j/
~

c.

Bardzo tadna palma. Co da wani badacz? Baca da nam dzban. Ten hamak dla chana.

Tam mam akta. Mam jeszcze czas. Wszystko co ma, nam da. Gdzie ten sad? Zbadam
wszystko jeszcze raz. Gdzie masz ten arak? Ta tub tamta iampa. Gdzie ta chata?

Ten park ma parkan. Ladna parada. Bardzo smaczna kawa.

22



fOL%CZmiA ZE ZNAKAMI LEWOOBROTOWYMI „L-*.f

lll'O g mm

1 POt^CZENIA ZNAKOW OSTRO ZAKONCZONYCH ZE ZNAKAM!
LEWOOBROTOWYMI

i Znaki „!-+" i „r" znaj-

I duja. si§ z iewej strony

znakdw ostro zakori-

czonych:

Y/ tf JL
ki-kai

k+-ka*

wl-wal cha-chal (hl-hal) tl-tal

w*-wat cht-chat (ht-ha*) tt-ta+

7Z1
klaps

OVir^
wale chatwa fatalna

** j T\
kr-kar

::z
kram 7

wr-war chr-char (hr-har) tar

JL

gwar Sahara latarka

Znak „z" umieszcza sif na znaku

ostro zakortczonym (w doinej cz§s-

ci tego znaku):
/ y
kaz waz chaz-(haz)

iz
nakaz waza hazard

CW1CZENIE 5
a.

S. ^ JU/t* Jf

y~* - ~^z^ ~s/f±s z ^vrv/™ _^_^z

* Jtrate" &£ „karta " - w konteUde zapis b?dzie zrozumiany jednozmcznie.

23



Z^ Ms/

/*y —

mf^ /

d/f/)'///ifr/'//^
/# » /w /w wry 1

ovA,

f ~4f <&~z.

7~^: JXM)i

-
/'./// \

svr*7 ~
,|

^ 7&LS-

/7M..S ..XXs..,. c - n£ r3r?

&.

s^t r^A^t

2. POtACZENIA ZNAKOW DWUMIAROWYCH ZAKONCZONYCH PETLA *

DOLN* ZE ZNAKAMI LEWOOBROTOWYMI * ^
I

Znaki lewoobrotowe w po+aczeniach ze znakami dwumiarowymi zakoriczonymi 1

PCtlq dolnq umieszcza si? na tych znakach;. przy taczeniu p^tie zmieniaja kieru- ?

nek kreslenia:
n

t-

gz-gaz /^gJ to*)
CS oal (mgal (ga*)

szl (szt)

szal (szaf)

24
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_J. POt^CZENlA ZNAKOW LEWO- 1 PRAWOOBROTOWYCH ZE ZNA-
! KAMI LEWOOBROTOWYMI

-jNc „z" wyst?pujacy na poczatku wyrazu —__ _
irzed znakami „I4" i ,jr" nalezy pisac od- // (J

Tfteielnie {wykonujac bardzo bliskie tacze- —*^ ^j£—"£—£

—

iiie), jeieli zas* wyst?puje po tych znakach, *24az -raz-

wczas nalezy na nich lumieszczad „z":

|—/H y) W pofaczeniach „\A" z „r" wpisuje si? zawsze znak

j;, ,

hs (or „r" w „I4" z zachowaniem kolejnosci wyst?powania

I
rl-rai ir-lar znakow w wyrazie:
rt-rat

_jQ_

! zta *za zraz

1

szafarz larwa tarte

"iZnaki lewoobrotowe w potaczeniach ze znakami ..,

Jrawoobrotowymi pisze si? odpowiednio wyzej g
(iqczone $3 zgodnie z technika. kreslenia znakdw): dar da ,^
k. POtACZENIA ZNAKOW ,£" I „DZ" ZE ZNAKAMI LEWOOBRCKO-

l
WYMI

"^knaki lewoobrotowe po „z" i „dz" znajdujq si? w pozycji podniesionej o1/3miary:

I; zr-zar zi-zal zar

. jZnak „dz" tworzy si? przez wpisanie znaku ,4" o/y
* w zaokragienie gorne ,i": <s^^pi zaokrajienie gorne ,£':

dzat Dzakarta

1 Niektdre po+aczenia znakow w wyrazach tworza grupy podwdjne:

tar*a Uar+rt) // szarlatan (szr+ri) malarz (lar+rz)

H
gra* {gr+rat) /^*az (gt+taz) ^^kar+at {kar+r*) wachlarz {chl+Iarz)

ff*WICZENIE 6

— ft,



.#'6 //.jjrjr-^- fM r£ a

^y^.jf^ <$/<*,*
&

'& Q <2(/A

y^/?J? y.JS-eft >^ 3&i/jOx/m
t

z IzLJlL l Oo A\

- <?„s/y-/?/y?^
<&- <o? c- or?
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k PCH4CZENIA ZNAK6W ZAKONCZONYCH ZA0KRAGLENIEM DOL-
i NYM Z JL-t"

~Z- /? '//

pl-pf ml-mt ff bl-W

4ezpo£rednie poigczenle znakow spotgtoskowych
fcoriczonych zaokr^gleniem dolnym ze znakiem
>igtosek „I4" wyraza si? przez cz$£ciowe za-

aczenie ksztattu znaku „l-t" (po znaku innej spot-

3ski) i zakoriczenie pofaczenia przy linii kontrol-

»ej punktem kreslonym ruchem iewoobrotowym:

blacha cziapat

Przy wiazaniu znakow polaczerf z J4" z nastfp-

nymi znakami, rozpoczynaja.cymi si§ petelka., wy-
st$puja. pewne deformacje:

Znaki mate po poiaczeniach z „!•+'

pozostajq pod Ifnig kontrolng.:

bfada

fWICZENIE 7

^zzfa /^/V/; ///-//^^/r // ,/r/

W SL // 72^-7, ^fe
f.

~^- <g « ZK - .*//»/- fadf-

iadacz badat wrak. Chart warczat na nas. Warta wraca, Czarna krata. Gdzie ten

as? Wracam na czas. Kazdy ma nakaz. Z+amana szabla. Z+a kalka. Gdzie nasza
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waza? Bardzo ma+a plarna. Wszystko zda+am. Bardzo nam was zal. Spadta f|
Tarn padat grad. Szates ma dach. Ziamat maszt. Kazdy wraca* sam. Kramarz d|

warn szal aibo pteszcz. f

i
"i

6. SPECJALNE ZNAKI DLA POMCZEN ZE ZNAKIEM „R"

&. r2.
tr-tor dr-dor

Fazy powstawania znaku:

Znak „tr-tor" — jest to znak ma+y, rozpoczy-

najacy si§ tuz przy linii podstawowej, kreslo-

ny ruchem lewoobrotowym, przechodzacy tu-

kiem przez 1/3 rniary, a nastepnie symetrycz-

nie przy linii podstawowej i koriczacy sie w miej-

scu rozpoczecia:

tr-tor

.QCL

_£^ C^L
dr-dor

trafna tort

Znak „dr*dor" — rozni si? od znaku wtrtal

jedynie wielkoscig (1/2 miary)

:

Of^
dramat

Znaki „tr-tor" i „dr-dor" majq cechy znakow
lewoobrotowych, wobec czego Jaczy sie je

ze znakami zakoriczonymi ostro, zakotfczony-

mi petla., lewoobrotowymi itp., tak jak znaki

lewoobrotowe:
kadra kwadrat kwadram

Znak „pr-pro (praj" roz-

poczyna si? przy linii

kontrolnej i tukiem prze-

chodzi w zaokrajlenie

przy iinii podstawowej:

prasa prom

Znak „pr-pro" jest znakiem zaokrqglonym

w cz^sci dolnej, w zwiazku z czym znaki lewo-

obrotowe naiezy wpisywac w to zaokrajienie:

Porownanie ze znakiem „p

*y ^y s#\
pralka kapral pralam 1

S k r 6 1 y

:

28

rzecz

T^
trzeba

z:
praca



4 6W1CZENIE 8

la.

§;——

~

G>// <=yc/ <^/6>y c=>Cl* on r?v/ o/g .

I

tOf <?y-r

O^^ Q^/ <^ ^ &f / ul risu On /%y 7? r^C

ne //?- $2?

|c

I
Dat nam tort. Ma wszystko co trzeba. Hazard - bardzo zta rzecz. Bardzo mala

\
tratwa. Trafna rada. Program dta aktora. Nasza kadra. Prom dr£a+. Bardzo z+a

\ rasa. Kapral wracat tarn sam.

i

\

I 7. ZESTAWIENIE POROWNAWCZE

* 7.1. Po+aczenia z ,/" _, _,

—

1 W po+aczeniach, w ktdrych spofg+oski „t, d, /7
^y 2 Or

A p" oddziela od „r" samogloska „a", stosuje ^<tar)g (dart {par)k

^; sif t^czenie alfabetycznych znakdw spd+gtosek:

Specjalne znaki dla potaczeri „r" (tr-tor, dr-dor, pr-pro) stosuje si? w tym wypadku,

|
gdy wystQpuje bezposrednie poiaczenie dwoch spotgtosek, ewentualnie uzupef-

* nione dodatkowo samogtoska. „o" (zgodnie z brzmieniem potaczenia):
»

1;
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(tr)afna (drlamat

Por6wnanie:

(darRam (drtamat ra(dar)

72. Potaczenia z J-t" |

Podobne zasady obowiazuja. przy taczeniu znakow koricz^cych si? zaokra.gleniem
f

przy tinii podstawowej CJb, p, m, IP, cz") ze znakiem J4". !

Po+aczenie rozdzielone $amogfosk$ „a": j

(bal) /(pat)ac

Bezpo&ednie potaczenie spdigfosek:

(fai)a (ma+)a ma(czat)

(fl)aszka (czt)apat

Pordwnanie:

(pal)ma (pi)ama

Potaczenia znakow ostro zakotfczonych i znakdw koriczacych si<? p?tlq doing tworzaj

zarowno grupy spoJgtoskowe, jak i grupy zg+oskowe z samogtoska. „a":

(kr)an (kar)czma (wr)ak (war)ta (har)acz

a. w
30
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mam;

.%.!

»:

I,

:

i :
% op

-f /Agt)az ,fW)ka
iiiii'.

.

fWyl^tek stanowi jedynte potaczenie znaku „w" ze znakiem

1^, ktdre stosuje si^ tylko dla oznaczenia zgtosks „waz"

-JfLwr" oznaczane Jest innym znakiem, wprowadzonym w dal-

f szej cz§sci matedalu teoretycznego)

:

(waz)a

— ii

SZ t\

Hi*

ZNAKI SAMOGt-OSEK I SCH POte&ZBft Z „J"

1. SAMOGtOSKA „Ei5>"

- ukosna kreska dtugosci 1/2 miary, si?gaj3ca do wysokoiei

1/3 miary.

_«*

m

'^i
~e-?

Na poczjjtku wyrazu:

a) po „e" (rozpoczynajacym si? od Hnii gt6wnej) znaki mate

umieszcza si? w srodku po!a sYodkowego; nast?pne znaki

— z wyjatkiem znakdw matych — wracaja. w miar? moinosci

na tini? gtowna. lub zblizaja. si? do niej (zasada linijnosci pisma);
era

:£ b) po ,#" znak „R" przesuwa si? w prawo o 1/2 miary i jed-

noczesnie podnost si? o 1/3 miary:

"Etk

^ ^
Ekwador Emma eb-

e) przed znakamt duzymi znak
samogtoski „e" umieszcza

si? tak, by nast?pujacy po
„e" znak sp6tgtoskowy roz-

poczynat si? we wtasciwym
dla niego po+ozeniu w li-

niach:

przed znakami duzymi rozpoczynajacymi si? zaokrggleniem

oznacza si? „e" przez wydiuzenie tego zaokrajienia:

IN s>odku wyrazu:

a) po „e" znaki mate pisze si? wyzej o 1/3 miary {w stosunku do poprzedzajacego

je znaku) i jednoczesnie przesuwa w prawo o 1/2 miary:

Ewa

rj~ &
ten rtim

z
adres kadet kreda Hamlet

nast?pne znaki mate pozostaja! na linn pisma

znaku napisanego wyzej po „e" - duze znaki

wracaj^do Hnii podstawowej:

**-* S^£
desant etap

31



b) znaki duze po „a" praesuwa si$ w prawo o 1/2 miary, a J~i" jednocze&ne pd
nosi o t/3 miary:

W <<#
km deszcz

szczep cztek emblemat

c) po znakach i potaczeniach koriczq-

cycti sif pray iinii kontrolnej, naste-
pujacy po „e" znak duzy pozostaje
uniesiony:

Na koricu wyrazu:

a) uko£na kreseczka dopi-

sana bezposrednio po za«

koriczeniu poprzedzajg-

cego ,je" znaku spof-

g+oskowego:

b) po znakach spotgtoskowych koncz^cych sie; za-
okrajieniem „e" oznacza si? zmieniajac kierunek
zakoriczenia znaku spotgtoskowego na ukosny
(bezpo^edniopozaznaczeniuzaokrajglenia): barwne mecze

W celu oznaczenia „e/' wykoraystuje si? w zasadzie znak alfabetyczny „e":

kabie dreszcze serce

si

^ /£<=> ^
kfs p<?d

'/ W &
pr$t tfcza w^ch marz$ r$cz$ P$di

jednak w wypadku zaistnienia awuznaczno£ci przy odczytywaniu wyrazu (cl

wyst^puje - nawet w kontek&ie - bardzo rzadko), „e/' nalezy oznaczyd zl

pomoca. znaku diakrytycznego w formie w§zyka:

•* 'fk szczeka szczeka measzczeka mecze rnecze

Owukrotne wystapienie „a" w wyrazie mu-
si byd dwukrotnie uwzgl^dnione:

Skr6ty:

32

Z«c* samogiosU ,j" ulega skrdcemu w granicach do 1 1/2 miary w wypadku, gdy poprze-
dzajq „a zmki podniesione (patrz zasady iqczenia t,a").
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1CZENIE 9
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Z^V/A^ tj,fl,
/^f j2 ///^^

m 9^~^ ^srfwf .

d.

>f„ /,, / . / .</

/Z^ , ^^ ^y /^/^/. /> > /-

y/j

^, Z^ . +> X//W^ ^IST-frrz^

aPsM ; z/-

€.

ran, szmer, talerz, kadet, wa+ek, krem, trema, kafet, mebel t_eba, zegar, legl
fredzle, cena, serw, chaber, perta, kes, kret, WaweJ, hetm, cech, heban nsl
zagle, rzesza, Belg, sekta, kamera, sens, Kreta, kaseta, Szwed, Serb, sfera i
iektor, rnewa, kareta, pedat, kreda, rzesa, mech, feiczer, kabie, len, meta 'eel
rzepa, wetna, beret, heca, bela, lew, ped, mer, bagnet, iep, lewe, zlecat

f' f'' #^^- n/£4*.^- -.,Jj

^

A«6f- £££_ „, c^^ - ~/? n*^
^
<^- /|
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Ikam na was. Medal dla zegfarza. Katedra ma zegar. Ten aktor ma talent. Szedf

meez. Mam dla was meble. tadna waza, lecz mala. Pada deszcz lufa grad. Te
valce bedzie gra+a kapela. Wracam na piazs

! POLACZENIA „IE-JE 05-J£)'

«*-

ieie

— ukosna kreska dtugosct 1 miary, si^gajaca do wysokosci 1/3

miary (zasady taczenia analogiczne jak przy samog+osce „e").

a poczqtku wyrazu:

zriaki mate I „I4" po „ie-je" — po-

dobnie jak po „e" - podnosi si§

o 1/3 miary i jednoczesnie prze-

suwa sie. na odleg+osc rdwnq wiel- —
ko&i znaku „ie-Je" {1 miara):

przed znakami duzymi pisanle znaku „ie-je" rozpoczyna sie, od linii podstawowej

f'(w odroznieniu od „e", kiedy to znak ten umieszcza si? tak, by nastfpny znak

zajmowa* swa. zasadnicza. pozycje. w uk+adzie liniowym)

:

Jena jedwab Jelcz

r^V *^Z/
{jednak)

Porownanie:
ekran ~Emma *Ewa echa

_!v ir'odku wyrazu stosuje sie. zasady —

_

faczenla jak przy „e" - zwieksza sie tylkood- /£.
lejp od znaku nast§pnego: wierna makieta

fj^ a koncu wyrazu dopisuje sie

-ibak „ie-je" do ostatniego znaku spot-

Jfoskowego (tak jak przy „e"):

,^//Z- fJ/^
serte pawie lepi§

Jo samogtosce oznacza si§ „ie-je" za pomoca. kreski wielkosci znaku maJego {1/3

fmiary), kreslonej z gory na dot pod katem 45° (zasady taozenia jak przy znakach

35
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Tilt
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^^^7^
z

///^ Z^ ^ ~ 7^-
fail

s
/

i^v/ ae.S
ie I

(7

A, 2 &~Q— -v^ -^V -^7
Z^^I .£.

"t'-zZ , S£± (F\*>f

i^i ^-^Z >->»-/ Ld̂ s $^M^s <^y O^/ ^-^ <d_

p^^li&*^y, A>
z

vf£~r>£~• nA.

j^rferna, rakieta, bierze, nabiera, bankiet, bieda, hiena, wiem, dziekan, kiel, zagiel,

lie+da, miecz, piecze, miedza, wtec, bieg, mieszka, serie, Iepi§, grabie, Malaje, rna-m niesie, nie da, niemal, nieme, nie wiem, maniera, wieje, knieje, mnie, sanie,

dnie, karnie, niepami^tne

- /^ ~/sf z

-nO-./!--
&s

Sj^//?-
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1. ^y^ //^ u^^w /
? S3. W-

\rz~ -,//

YjPJj?vPsJ?/#.a&

/ /.

^
//?^ /^ t^.^y^

/.

& _a ~ £~y— -*e~ -^r

rJ~. J' r^s6 '^~^f 7s
jL

«E^I Z cr^^r

LcZ^*^-^J=2**<£< LdL^r^^—&L ^—^ OC-^/ *^Z„ *L-

wzz
2. ^>- rVl—Lew

—

G*&-

Tfpfierna, rakieta, bierze, nab iera, bankiet, bieda, hiena, wiem, dziekan, kieJ, zagiel,

iie+da, miecz, piecze, miedza, wtec, bieg, mieszka, serie, lepie, grabie, Malaje, ma-
pje, niesie, nie da, niemal, nteme, nie wiem, maniera, wieje, knieje, mnie, sanie,

Jadnie, karnie, niepami$tne

Sjr//?-
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/^ /? /f7- /no,.

~ $? &k.
^-^£\

j£~< .^4? 67- &/^, -^?/^-
r^*~s

- ~^^ i^ -tsxe„. 4r>r- C a^~/-

z^L

- - &>- ' - 2
£± , Z, -*Q^/SfWl

e.

Pi^kna proza. Jecha+em tym szlaktem. Zmierzch spadt na ziemi$. Pa*a+ gnieweflj

Jednak jedzie tarn chQtnie. Gazda sieje mak. Bez iadnie pachnie. Gdzie jest ta pie|

na baszta? Chmiel tadnie si$ pnie.

3. POtACZENIA JO-JO (IA-W

ukosna kreska diugosci 1 1/2 miary siegajaca do wysoko&j

1/3 miary; zasady taczenia w wiekszo&i jak przy „ie-je" (roznici

io-jo omdwnione ponizej).

* lhrzyimek tX'iqczy^znest$pnymwyrazem.
2 Znak „sie" pisze si§ Iqczrae z poprzedzafqcym go czasowmtdem; samoglosk? ,a" koncq

cq poprzedni wyraz traktufe si% jak znak w kodku wyrazu (me oznacza sig).

38



-.a pocza.tku i w £ r o d k u wyrazu znaki podnosi si$ po „ioio"

p przy ,jz" \ „ie-]e" z oddaleniem o 1 1/2 miary lub tylko oddaia o 1 t/2 miary:

fiolka

^ a k o rf c u wyrazu dopisuje

H»§ znak „io-jo" do ostatniego znaku

spo+g+oski:

-^rzed koricowym „ja/' pomija si? samo*

serio

datf ziejg

ft, GRAFICZNE POROWNAN1E ZNAKOW „E", „IE-JE", „IO-JO'

la poczqtku wyrazu:



Na koricu wyrazu:

baz§
-4p£l
Sar? bazie serie bazia. serio

Po samogfosce (na kortcu wyrazu):

(wyjainienie nastapi

wtemacie:
„zbieg dwdch
samogtosek")

taczenie ze znakiem „n":

LAks•.

tadrw
C^J\ //Vs
+adnie tanie niesie tanio

-ZX.

nios?

CWICZENIE 11

a.

y^ ^.^^ J?>\

n?T^ A/^/^f .d* ry\,

40



I

tgion, trafione, kalafior, wiazat, fiolka, jesion, piosenka, serio, biegajq, mieszkaja..

-\.rM ~ „>?. S/-/1

- &_ #2-

(p

—b^/sast? - ACSY_. ,-^- ze/^&.p^P

-L^_i3-;
-^1•a^t^ dflZ**

f. SAMOGtOSKA J-Y'

—~r~~ _ jednomtarowa kreska biegnaca od iinlf gtownej do linii sVedniej,—^ tworzaca z linia. gfowna. ka.t 45°.

—Ma poczqtku wyrazu:
—i) znaki mate po „i" umieszcza sie. pod linia, sVedniq:

"$ „i-t" i inne lewoobrotowe znaki duze podnosi sie

I
ojedna. miar^:

|| pozostatych znakdw duzych
nie podnosi si? - znak „i" 79 />/

- +aczy sie. z ich poczgtkowa. *r SZs^
i cze&iq: « "inpet //\%\*

—fy srodku wyrazu:
i

'

i) znaki male po „i-y" umieszcza si? pod linia.—
( irednia.:

~ k) J-k" i inne lewoobrotowe znaki duze pod-
- nosi si? o jedna. miar? (nad lini? sredniaj:

41



c) pozostale znaki ied-

nomiarowe i znaki

dwumiarowe gome
podnosi si$ 'O po*

miary:

d) znaki dwumiarowe dolne podnosi sis o ca

la. miars:

e) po znakach i po-

laczeniach kori-

czacych si^ przy

linii kontrolnej

nastepne znaki

{po „i-y") umiesz-

cza sie odpowie-

nio wyzej:

f) przy kilkakrot-

nym wystepowa-
niu „i-y" w wy-
razie zaznacza

sie je kazdora-

zowo:

g) nastspujace po znaku

podniesionym znaki ma-

le pozostaja. na linii

pisma:

dywan

natomiast znaki duze w miars moznosci wracaja. na linis podstawowa. lub zbi^

sis ku niej {jest to tzw. zasada linijnoici pisma):

trening

h) zastosowanie znaku diakrytycznego „y" pozwala

uniknad ewentualnej dwuznacznosci; znak „y"

wystspuje jako kreseczka pionowa wielkosci zna-

ku malego; znak nalezy umieszczac pod poprze-

dzajaca. go spd+gloska.:

Na k o rt c u wyrazu dopisuje si? ~~W ~7"

znak „i-y" do ostatniej spolg+oski: ^^-^ ro^V
sanki narty

42
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I g6rnych cz§fciach uktadu liniowego

|fiaki „a" oraz „i-y" na koricu wyrazu

Jfegajt skrdceniu: £Z -£L L
;;

P+yty ^/ycytryna synteza

Ikrdty:

tz ' zzz g z
sp6jnik) wtdzi gdy dobry ktdry tylko

/| by* jezeH (je€Ii) w+asny wtafc'wy "^eby

NICZENIE 12

K " ^ '

££;
^

gLlZ_ ZZZ- _____ izzrzzzrzzfrzrrrrzzzirz-

f
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-6- z'^f&sy.^^'s/^ \~Z- A>. . jVJ? /^H
2.-1

&* fenft ^Jr7 *#>/&'m v9

44

I,

T



«r? ./Per /?- ^ s ~ 7-^-

If Wieje ciepty halny wicher. Wfa&twie nie wiem, co to jest. Rymarz szyje torby.

I
Zbieraja. ziofa. Kiedy pada deszcz, czytam gazety i ksiazki. Film byI bardzo cieka-

3 wy. Gdy minie zima, b^dzie bardzo iadnie. Szef pisze pilne pisma. Jeszcze raz czy-
"~|

tarn ten napis. Niose. wtasna, waliz§. Sadztt maliny. Promyk pada na filar. Rdza
" niszczy nikiel. Daje nam wtasciwy szkic.

I

I 6. SAMOGtOSKA „0" (,A")
1'

|
- pozioma kreska d+ugo&i p6f miary.

m' ^=^ «

I'

f 45



Na poczqtku wyrazu.

a) umieszcza si$ „o" na

wysokosci, na kt6rej -
rozpoczyna si§ na$t$~

pujacy po nim znak orka
sp&gtoskowy:

oZI z/
ozi^btenie Oiza

-\*o
osad oda Oka opiera osztze© omytka

obszar oczy ochfapie

b) przy znakach ro2poczynaj^cych si? zaokr^gleniem (rip. , fw", „f") dia oznaezei
„o" wyprostowuje si? poczqtkow^ cz?$<5 zaokrqglenia:

otwiara

,W £rod ku wyrazu:

a) znaki mate (z wyjgtkiem znakdw lewoobroto-
wych) pisze si? po „o" pod liniq g*6wnq {lub

odpowiednio inaczej, np. po poprzednim znaku
podniesionym): "soda ton warkot

7Z.
wfOs

17
sonda

*?
twoje

^"^
pilot pawiion s^d ^ a/s:

2:
pr^l

b) znaki „r, z, rz, tr-tor, dr-dor, !4" w pofaczeniach z „o" i poprzedzajacyml
znakami zakoriczonyrni zaokragleniem dolnym oraz znaki nast^pujace po

\

*aczeniach „do" i polaczeniach iub znakach koriczacych si§ przy linii sredf
— przesuwa sie. w prawo o 1/2 miary:

4Mfci*JniKWur I Swr^

port resor br^z
jjcL (c^y a^u
motor mgdry rola 'Don

rrn rr^ c/
dodai dolar

46
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'
'
;.'<'

"

ft :

I znaki jednomiarowe {2 wyjatkiern J-*") \ znaki dwumiarowe dolne przesuwa

f si§ po „o" o 1 /2 miary nizej:

_! znaki dwumiarowe
" przesuwa ste.

so 1 miare. nizej:

astepne znaki (po obnizonych) wracaja. na

,&j$ g+owna., o ile nie dzieli ich od tej linii zbyt
iza odiegiosc i nie ma przeszkdd z punktu wi-

nla zasad kaczenia znakow:

szamotanie

^
boks iokata

z:

2 t-;

globalny// moczary

Qd mokro^ C^browar ^/^

/? //

kobalt

szofer (f^barometr Wyw *

is

nni
„

I
difev

—«:V

73

ly specjaine:

maty znak rozpoczynajacy
wyraz przed „o" i przed
znakiem duzym umieszcza
sie. w miejscu rozpoczyna-
nia si§ znaku duzego; pod*
nosi si§ w ten sposob
takie grupe znakow ma-
ych wystepujacych przed

t&" i przed znakiem du-
zym:

-
<^v/

;

x~?>-

trop

/"V/
sopran sqczy

odroczenie ozdoba

?' Zacib* obn&one zachowufe swofq wkXkoid.

drobny

47



f) znak „\-k" w po+aczeniach

ze znakami zakorlczonymi:

ostro, zaokrajleniem u do-

hi, jednomiarawa, petla.

doing., rozdzielanych samo-

gloska. „o" - umieszcza

sie o 1/2 miarv wyzej:

kolor wolt ho! watolina

pole mole folktor boii
_^__

g) znaki „r" i „z" w potaczeniach ze znakami
zakortczonymi ostro i znakami zakortczo-

nymi jednomiarowq petla. dolnq, rozdzie-

lanych samogtoska. „o" — umieszcza sie.

na poprzedzajacych ie znakach sporgtos-

kowych w pobiizu linii sYedniej:

kora worki horda

Na k o ri c u wyrazu doptsuje

sie znak alfabetyczny „o" do poprze-

dzajaeego go znaku spolgtoskowego;
przy znakach. koriczacych sie zaokraj-

leniem dla oznaczenia „o" wyprosto- echo

wuje sie koncowa. czfsc zaokrajglenia:

Skrdty:

~ZL
tto

o<^o
bagno pasmo

b^dz bowiem kto nowy chod

3
chociaz otootdz -vobec y\N ogole

CWICZENIE 13

a.

I Pismem stenograficznym moina notowad tylko popularne nazwiska, dajqce si$ poprm
odczytac.

48
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;!-«

~~l^O ~T S T

—_____

4 <z ^
; ____

^ ///?///i&

s ZZ5 /> /-£ ///aSZ7t7—*t7^ *v V —_-—-£7
zz:

^ ^7^ - <4^^3^Py^"r~ LV^ ^^M *n ^n^ <;
nV *~V ^ ^jy-

/ls&7nry £& (7cSf & -*fr*/\/~~> ^ ^>^-° &-, ^7"

tyy/tf/~//O~tv /./). a j a/y//. /r^f~

<T\» do w-^*~V uC LL. uL—

j^ ty 7^1 fy #*/ fy /f % $ %/(% £yf

49



^s
a <tM! rity^m

d.

*:. y/^y 2 y/4, ; rr/%tf/ji/

>

:

-v -yf'Ssy. 4>*srjp? j^/^y -^m

^2^ w^'-pp*

#^ gg >j^jiy^/&&ggg
fr.jrtft 1?/#&$fft/JpfljgL

p^ $r> <^b^ y^ %" ^g^ ^*
v/ z '/Vgg y j? •/ f/- m &1Z z:

—^~
/fe- ^=*- Q^L 3
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iBji!!;]jj™^i '
""' ,y

9'
jiiiii;-?-. .

£?
if

|||PU**™«~-*.*»*«™— .**.^™^^ *_ ^^^^
»iftr? i

a.—. : Z_; ——

_

" ""
1fr

Si;

gggS ^y^fy"-/J*^^
|p«* :

W~* drf' oti7
~zg2_^_ X/Y, fib -i*? & &r /&\ ^

—4;
-i f :

—fzet, or*y, Olga, osaczenie, odszed*, opala, Odessa, obie, obieram, owca, owiewa,

-Jwczarek, ktoda, ogrody, woda, kosa, bosy, chroni, ochrona, salon, nota, tona,

Zips, porazka, poryw, formal, kamfora, morela, roleta, dolina, foka, lokata, bio-

Ida, kopa, cofa, Krokiew, obroza, szloch, bogaty, grosz, klosz, ogniwo, tyko,

2|fQf kilo, okno, ciemno, proso, sofa, Sokrates, Tomasz, topik, nora, nocleg, nosze,

§pno, kolos, kolka, wofam, bolero, korty, korona, chorajiew, odwozi, dworek
IS'

«^ -/ aw- ae ^wl— «, .
- ^ <£?-

f 51
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efSstZ (&W 6\gf*
£~~~' tg/ /> - /^

^ ^/- ~ .,£/? J"- <#-<£/ -p

<^v^/-—y ^~

—

*^.
-^^ C/^~ r\~^ iXQnf cA/ Z O* q

£&, ^i -^ /&- s 7??- ^/ y/rr*7- ~a

<?
PS-/}ftyyvA^ - try o^j

£> O^. „ ^ c^£- °3> /g. g. - *f?/? ^g-

'q^__i z*r^ /,a£ -y.j/~- /sesr&- -\

sA : ^ A- ^r#„ . /fr- -. ^. -^--^-1

^^y -p ^/^a

Dto uproszczenia pisowrd wyrazuw kontekfcie pomyamy znak „i".



v
.. ..

:- y-y
;

•/-• :v:S
;

v#;W'v" -,-*

V.
m

|

-Jf+ynie okret. Czeka nas crka. Bardzo trafna ocena. Z rynny saczy $1*3 woda. Ta
fjHwa jest jednak z*a. Pi^kny okaz motyia. Pi§kna jest ta dolina. Waz si§ wije.

Posz peJen ryb. Noc okry+a ziemf§. Ta szosa wiedzie do osiedla. Ktora. mamy
l|onitwt? Jest bardzo mokro. Kiedy was zobacze? Szli bardzo wolno. Tamten koc
gpa ladny kolor. Wozy wracaty noca.. Kto dba, ten ma. Wobec nas by+ szczery,
^ie wiem, jaki zobacze. region. Ztoto, srebro i piatyna to metale szlachetne. Te
£fiowe domy maja. jednak bardzo ma+e okna. Syrop jest jednak w ogdle niedobry.

7
/?. SAMOG4.0SKA „U-6'

— pozioma kreska dtugosci jednej miary.

u-o

a poczqtku wyrazu zasady laczenia znaku „u-6" sa. identyczne jak

jyx?
uran udo 'ukton upa* umie ubogi ucho uczy

^TT

uciekinier unik(a)

JJN Irodku wyrazu:

,
a) znaki mate oraz znaki duze lewoobroto-

:
we przesuwa sie. po „u-6" o 1 miare

4 w prawo (pozostaja. one w dalszym cia.gu

I naiiniigldwnej):

unikia) utopi ufny uwije yjfvuf

-*l

jiuje

ZZL rSO
krol

znaki duze (z wyjatkiem znakow le-

woobrotowych), obniza si$ po „u-6"
tak jak po „o-q" i jednoczesnte prze-

suwa w prawo o 1 miar?:

§^ituszczy

karakul



btuza obiuda

c) po polaczertiach lub

znakach koriczacych si$

przy linii fredniej zna-

ki nast$pujace po ,M-6"
przesuwa si^ o 1 mia-

r§ w prawo (bez ob-

nizania):

d) znaki mate, po ktdrych nast<?puje „u-6",

przed znakami duzymi podnosi ste do
linii pisma znakdw duzych (jak przy

„o-a"), przy czym znak duzy zostaje

przesunifty o 1 miar§:

V V/A
bluszcz szezur szczupak

z *o

usuwam uroczy surowe zdumiony nieruchcj

e) przed , tfa" na koricu wyrazu pomija sif $amogtosk$

Na kortcu wyrazu
dopisuje si? znak alfabetyczny
„u*<5" do ostatniej spo+gioski

{jak przy ,,0-3"):

kierujq prasujg

2 y ^
Peru tabu rowu ryzu typo

S k r 6 1 y:

CWICZENIE 14

a.

^ JX
tu rdzny wdwczas duzy

Z^_v> o rjr^A

^ZelIZ^~F=^,
54



Iliitt^'™*
j™pr^ 1M

™'
"*** "*** *""

7^3 _<£.^z

riq| y-gv

—

Or—

o

—u^^ £-^r>—o wu./ //., -^t̂ z:

*s=i

^ ;^pyx, „,<£, »^"

j
L^ /Z^^ - „ y^ t//J/^ /„ /n ^j-

z
l-w> j^>/sm. s/> ///v /w '//<fm

z
I^ £?<2^<?r c^rv/j /^/^y ẑ^

\Wf'Y<V*f 'j' rfS#̂ ^f^
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_«"':

#///££/£'/. *y^ <^/j; u-^ ~"/£3

AO^1

-/ T^/C^V a/^y/^-^r-^r;
ZZ

sZ5i Z5g!5 5g 5 jBES
~^^~ 2:-y Sg S !Z V/ ^— ^ - ^

-?

9 ^ /y— g 17^ zz.

c

z-^ <&/^ -^//^ -g /LSJ>S.£//*=.Hz

^ i // 2 <^ „^ ^^ _^.y^ gz ^-^y ,y, .„ ^ , i T- —

V

,«,-» Jt-^< ^, g^^

^J/V/C fJ^/Zf/'/lA J"Z/v /jU>/-7lA

&A =3
/> /< //y/yrf Z, /(—. /^-^J^

L
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^^7 z^ «J7^ ^.--^

—

2:

1|wet uciecha, ul, umyty, ruda, kusi, ugdr, tuna, Kutno, mamut, runda, ratuje,

ZJfOft, pilnuje, burta, rysuje, nurek, dur, tuiacz, utwdr, smukiy, zupan, oczu, iubr,

%m, druzyna, garazu, dubluje, ugaszcza, umorzente, cud, muszf, rymu« kulisy,

%, kuje, puzon, huta, ukazuje, bruk, suchy, ubranie, tubka, druty, suknie

"'IJl— -5?;.
Jaiift:

£. ^^y- & <L

iv

MMMii\X/ (fS
~~

**£ O

gr .£2 _«P - ^2"7
llll^.

,1'''

4V7
-jwiLj) i iiii«r-i.iii

/^ /%•^^^r""
77

^O

%r *-- to? ?/—/- /J?f

- /g> <y^c^ - ^
•xy

r\/ /~V^O * /v4S

Hlfopfe deszczu dzwonia, o szyby, Pi^kny bukiet roz. Muzyk szukai gitary. Ufam im.

^-fbudzi* nas huk. Ziamat sif +uk. Tu jest duzy ruch. Bfdzie tu jeszcze. Bardzo

pf ruszt. Rumak p§dzi poiem. Kurier niesie nowiny. Ul pe+en miodu. G6ral

sieowce. Wrobel gubi puch. Tarn jest duza pieczara.

2ESTAWIENIE POROWNAWCZE ZASAD tACZENIA „U-6", „0-4*

(LZASADY ZBIEZNE

znaki duze po „o-u":

"lok /boi

z
barok kopie



y /
* tf-j/jr

#£/<***
x
/M&y^ocykL^wroga

b) znaki mate przed „ohj" i przed znakami duzymi:

ytf r ?'/
sopei^ rogi socha "Iftoch

u

AQ__

supei r6g sucha nidi

$ znaki po potaczeniach „d" z „o-u" i po znakach i po*aczeniach kotajcych tf!

przy linii sredniej:

dodat bfona

d) „0*u" na koricu wyrazu:

berto godta

i;

<?" 01z
IZJ

dudni ob+uda

1

U P

/>-) ts-

/p z> t

1c*>*

bertu ^°god*u 5:'

.fjfe*

8.2. ZASADY ODR^BNE

a) znaki mate po „o-u" w irodku wyrazu:

^/ </ /J^Tody ^rody "-^kosi

u |||r

(J~~-r> n

—

to ^/ p

16d r6d kust i
111;"

58
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I znakt lewoobrotowe z ,,0-11" w poiaczeniach ze zrtakamt zakoriczonymi ostro,

zaokrajleniem oraz Jednomiarowg p§tlg doing:

—pr 7^

—

-n^

wozi kora korek worek

chory kolt mote polka bawotu
(colt)

l

it

;
boli C20+0

/-» /jy ^_Q^Vo
w6z kyra kurek w6r

chory kuit mol po+ka bawd*
(mufj

^~?^
bol C2U+

|. P04.ACZENIA „JU-IU (J6-IO)'

- pozioma kreska wielko&i 11/2 miary (zasady fgczenia falc
j

;
przy „u-6", zwifksza sif tylko znak alfabetyczny i oddalenie

1 ju-iu znakdw po nim).

1646

p a p o c z 3 1 k u wyrazu:
Jurata "Judyta jtna junior

irodku wyrazu:



Na koricu wyrazu:

a} po spofgtosce (dopisanie

znaku aifabetycznego):

b) po samogtosce (stosowanie

odr^bnego znaku ma+ego):

zz
prorrnentu

'y»irj

-^4-

mieszkaniu wtosiu J
1

JL
ju

Lr*^ -A

—1—

oieju rojtl wufu|

Skr6ty:

6WICZENIE 15
a.

JU*

if

Is
I

3

.OA. **^ct Ai / -^ ^ It

vf/ //** J" ^7?/
~Zp>~&\

"^mST"

7T^^
»-.jt;

//*—" q^^f̂ "^ / Q- f r^ J* rt/~ . ^y *> ..o

smtdrT —..- 'A^p- "***/*
'z

, .,„» *«.*—

—

™**Jp"7 1«^_w7 fr?^?,*-'^,/^
<? yf ,^ ^ /*

a 25

b.

UlC/£~~7 ru<V <£r—

P

CSV .

7S~"-.

Z. Xl/ <^i^t.
- /#».

- 9

60
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£& / - f> ^ -

4"
. &

- ^7 22

, s.. - rt~». .
- /&/? <=/f&

-Q

2^.

CsO s s*

|jra r Junona, zbidr, medium, raju, juniorka, J6zef6w, triumf, debiut, pidrko, Pius,

puszka, gipiura, maju, kroju, tytoniu, fantazjuje

•41:!

i

-J
;;

~1

0. POtACZENIA MJA-IA"

- znak pisany jak „a", lecz bardziej pochylony {ok. 30°).

JN a pocza.tku wyrazu ,ja-ia" rozpoczyna si? od linii dolnej, biegnie

:|pod katem 30° ku linii gJownej i taczy si? z nast?pnymi znakami podobnie jak „a":

j jar jaz iad iatowy ' jawor jagoda

iw 5 r o d k u wyrazu -w odr6znienlu od ,&" - przy oznaczaniu „ia-ja'

iwpisuje si? znak alfabetyczny, po ktorym:

M wszystkie znaki ma+e umieszcza si? w potawie pola g6rnego:

J*.

5iarka nawias pawian wanant wiatrak

M

4

'
v..-

CM

I

wszystkie nast?pne znaki duze pod-

nosi si? na takq samq wysoko& jak

przy oznaczaniu „i-y" (jednomia-

rowe t dwumiarowe gome o 1/2

miary, „R" i dwumiarowe doine

o 1 miar?) z jednoczesnym prze-

sunieciem w prawo zgodnie z po-

chylentem znaku „ia-ja":

musia* objaw

zodiak diabei diagram

61
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Na koricu wyrazu:

a) po spdtgfosce dopisuje ste, podany wyzej znak ~2^V7~^
;P ^//^^

„iaia" Ua-ja" na koricu wyrazu jest wtelkosci C/C^ /"Q/^

t1/2miary): mafia taiia

b) po samog+osce oznacza ste „ia-ja" za pomoca. znaku rnafego w postaci kropk

kreslonej ruchem prawoobrotowym (zasady taczenia jak przy znakach matych):

^_
ja

^2l —— tfcrz^*-

omija tuja knieja

Po podniesieniu poprzednich ^
znakOw znak „ta-ja" umiesz- ^r /V^^
cza sie odpowiednio wyzej: z— lZ.

wizja misja

Znaki samogiosek lub znaki pofa.-

czeri z samogtoskami usytuowane w
czfsci gornej ukfadu liniowego wyka-

zuja. tendcncje do skracania:

CWICZENIE 16

a.

lemoniada



1,7^<^^>^7

m^

n ^
b.

\ s^s-s^v^-^^^n. -jc^

J
z^z^^zfz^^.

%Z&JZZZ?Z2ZL z
z

-£ L£± >^*w n^ ^>" „

J ~^~ -^
""in

^ z -cv zrsu ii i itt ZL.

_j farzebina, jaszczur, miano, jaz, fatowy, Irtiany, ofiarny, wtara, stada, apatia, gniady,

it odmiana, miazga, piana, Janosik, mial, szyja, maniak, kopia*, diagram, fonia, dobija,

JTbiaty, chemia, gaieria, cia+o, aria, foliai, emalia, Hnia, diak, reja, misja, bateria,

3 mija, opinta, twoja, wizja, soja, kameJia, jase-rka, wianek, folia, jazgot

i
-•I:

•| d,

I

J r^ „ . r^£-- ,^
63



-fz-2 s/C^jid?-j/ //

V- y^v

&£/^y.,y

S>~S- r</> a&
JZL - -^ Zfo- ^ — zjf?-

0.

Obszerna recenzja. Wiatr dmie bardzo silnie. Nalezy nam si$ prowizja. Suche sia

lazy na lace. Nawija drut na duza. szpul§. Rewia byta bardzo udana. Ta aleja

duzo uroku. To jest jednak Utopia. Korozja to wrog metali. Ofiarni niosa. ratunek|
Pi^kna galeria obrazow. Piekamia jest juz nieczynna.

OZNACZANIE J" I ZMI^KCZANIE SPOtGtOSEK
1. OZNACZANIE „J"

wyrazu ,j"Na poczqtku
karni.

W irod ku wyrazu
„\" oznacza sie znakiem dia-

krytycznym w postaci kreski

umieszczanej w poblizu linil

sredniej (oznaczenie to moz-
na przy szybkim ptsaniu po-
rn ijac):

Na koiicu wyrazu
,j" oznacza si$ przez za-

okrajienie w iewo znaku
ostatniej samog+oski tub zna-

ku poiaczenia z samogtoska.:

wyst$puje tylko w potaczeniach z samogJ-osl

Z
-aj "Wj -ij(-YJ) HIJ *iUJ *taj -fiiej ~

1 W wyrstzoch zioionyck pomqu $i$ w msodzte mmogio&$ iqezqcq cziony.

t



(prowadza si$ dodatkowo podobne znaki

:la oznaczenia:

(-y)waj (-y)wiaj

[nak „{-y}waj" jest o 1/2 miary wi^kszy od „aj", znak „(-y)wiaj" - o 1/2 miary

vifkszy od „taj".

Irzyk + ady:
I

j1 ZZZZ f&77/
graf ~*Rej fclf czyj m6] lepiej opiniuj ktania] taniej

pordwnanie: pordwnanie:

dawaj daj\ namawiaj naktaniaj

fkrdty:

tWICZENIE 17

inaczej tutaj

C
t^s ,,^^ 6^ ^ ^:

^~ rz~

7

I ^x< zsz -t^- //^ j^
r-yr' / 7^ ^ ^Srf #tf^ &JJ, J

\P> <x , /^ ,^q P^^z^ z ^^^y^m7
65
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n i—

o

r». 7 zz / - ~2=L £^~ A O »

H

b.

—ys/~ c £j>£- " /V/^-?y

<yf~ c %̂«**TT rss s/i'-//̂

V/^- y-/ ^ ~xv^- ^y. J-
^

^ ZL/_ 0- jGZ. Q<^

- /L^ * 2P^>- ?~>

^2l .a --^/~/</<y"zs- '/J£ *(- jZs\

-GH. £A '-- ^ ^ nss,m

bajka, Matejko, maj, pejcz, uciekaj, ukrywaj, alejka, kolej, myj, boj, hojny,

wa, waszej, bojka, szukaj, letniej, badaj, porywaj, matej, biegaj, mniej, padnij, ki

urabiaj, kopiuj, bij, obmawiaj, odmawtaj, okazuj, iokaj, zgarniaj, kieruj, twej,

rtal,maluj.

d.

Czytaj tylko dobre ksiazki. Dbaj o zeszyty. P!sz wolniej. Narysuj maty obra:

Maj by+ uroczy. Tarn jest bujna trawa. Czekaj, az bedzie twoja kolej. Myj si?

113 woda.. Baiaiajka grata bardzo cicho. Nie chcemy juz wojny. Lubie. ptotna

tejkl Twoja fajka ma dobry fason. Okazuj tm szacurtek.

?

66
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OZNACZANIE MI^KKOSC! SPOtGLOSEK

|iaki spotgtoskowe zmiQkcza si? w zasadzie za pomoca. matej sko&iej kreski u-

lieszczanei nad nimt:

Ll2 ^U ~

—

y //
-~t i n Z /fd ftylko na poczatku //d£

C/ i w srodku wyrazu) L/
—

I

-4: tot^ brort^ zle wi$z sftma //6iw\$k
ft

^^^

^iekkie zakoriczenia bezokolicznika oraz kotfcowe „6-£6, cie-scie" w rzeczow-

'^likach oznacza si? w odmienny sposob:
"!'

I
.- znak „t" dla ~77^

i-O „d^d-±d": -CO *=^D j2£
~i" dad nieSd //gryid pami^d tre$d

I

I

a^i - potaczenie
___ -^ __

I
„Cie-§cie-fcie": dacie nie&ie

/
^/gryzcie napi?cie doj&ie

v,v

:

l
kr6ty: ^"

' ! : zz c /
?;

mianowicie cz^id byd oczywKcie ^-'ktoS z^idkok

JSWICZENiE 18

1 7

I// j^ zg^ ^Jr^y ^(?- ^zg.

zjL—,...., ~- _._—

.

I 67
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zZ ^Z.^jp^. -rr^ ^~\ &* j^s*

izz^z 2--> r-^~> '/.

~ZL
<^~V tru< flpk^: a.s

z HiiCji-Jicr.i..^z^ 2

b.

scieg, smiga, g$3, +0$, mft, brori, cieri, kamieri, kieszerf, promieri, zieleii, paz, rzl

cwiek, radz, kadz, p§dz, dzwig, karad, pisad, naiad, bid, gonid, mled, kupid, j*
osiaic, gasid, czytad ranid, mylid, ukryd, picie, pijcie, biegali&ie, Japaiiscie

c.

jr^X/ ,k*.jQCTz.^6
--&. = <r\

P-j^<e/^ y-/r^-^

I.
L
i *

fc

£21 z^<?

^£c rs, ,/n ^/Of^ -&

^^LJ^^jLA
^/° £>*?> -

C^ ^Zy ^Xjm

/*

* &1 —_a ^L^Ctl.-
Its

ZNAKI POt^CZEiQ Z „S-Z" ORAZ „RZ

1. POUVC2ENIA Z „S-Z"

1.1. Zasady tworzenia znakdw potaczeri z „s-z"

Dla niefctdrych zbiegdw literowych ^
z „s-z" tworzy si$ odr^bne znaki. t -
Powstajg oneprzez:

st s — sn

a) przeksztafcenie znaku alfabetycz- , ,

nego wchodzacego w skfad po- f) I A
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P przekszta+cenie znaku zbiegu liter

zblizonych znaczeniowo:

c) potaczenie znakow dwoch zbiegow
literowych:

V^ £ «sL

2?
sn — zn ws-wz — wes-wez

f
st + tw-tow-tf = stw-stow

d) wprowadzenie odrebnego znaku
dla zbiegu liter: 77/

str sw zw

f1.2. Klasyfikacja znakow wediug wielkosci i cech graficznych
i

I;
Znaki dla zbiegow liter z „s-z" mozna podzielic - podobnie jak znaki dla liter

fabetu stenograficznego - wedfug wielkosci i cech graficznych.

fee wzgledu na wielkosc naiezy wyroznid znaki:

P mate:
v- >• C X

st sn zn

b) duze (Jedno- i dwumiarowe): ^UL
str sw zw si-st sk-zk ltd.

>Ze wzgledu na forme, graficzna. naiezy wyodrebnic* znaki:

la) ostro zakoriczone: Z
I

st sw zw ws-wz wes-wez sk-zk

) zaokrajlone w cze&i dolnej:
N—' c ' £-L

m lewoobrotowe:

sn zn str stw-stow

I
sl-s* .

odziat znakow poiaczerf z „s-z" wedtug wielkosci i cech graficznych pozwala na
zorientcwanie sie. co do zasad raczenia tych znakow z innymi znakami. Znaki te

tqczy sif tak jak znaki liter affabetu o podobnych wtesciwosciach graficznych.

p.3. Mate znaki potaczeri z „s-z"

I — znak ma+y, ostro zakoriczony:
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T^7 ^Jfy--*7?*-
stan step stary stal stotek Toledo

C> )

~Y^
stopa stocznia most gust kasta pasta czysta

W ceiu unikni^cia dwuznacznosci nalezy na koricu dodac „a" (w kontekicie zda-

niowym dwuznacznosc wyst$puje bardzo rzadko);

rx^ rr
list iista

- znak maty, zaokrajlony u dotu:

sn(a)

6i(a)

stnCa)

-(0 7 ^ ^Z/ ^
snut snuje v* ^%^^#^?-^* SHOP, jasna wtosna pieirt

z
gfosna

Znaki innych samogtosek <o-

procz „a") na kortcu wyrazu
dopisuje si? wedtug ogolnie

przyjQtych zasad laczenia tych

znakdw:

okostna

zn(a)

— znak maty zaokrajlony u dotu:

ZZ~^~ZIL
znak oznaka znicz uznaje

£_ s ^ ^
wozna mroina *a£nia

c„

.

-^* /^-^^Skrdty:
znaczenie cz^sto

CWICZENIE 19

a.

natomiast

zyzna zyzny

*r~~*~\^C TT Z3L
&

*f^C ^^

TT^-7
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H JSL LJl^z
s-^'z -7T~^7T?- €

]Z
Qj ^X

sfc nrr\ ,s*

S\r z: lCl.

2 ^^^
T_, ^ <£ -C-O.

, yg-^ f ^Tzr

;
/Z^-^'/g^-

jJE 2: ^^? 2
-^*=^7^?^yL o

v ^>-^

«r*CL i?r>^C ,^*\f H/C ^/ rrr «^

^^ *£ C^O

Jrz^s ? /- /

z--g-

: jz^J&±

67'e>-A <-Z^-y

<?gy-^^sr- 20 <

/r—~, /T1 jGhL.

Ar^^_^/^ - %/ ^

-CU.
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/'ff^-^VY.Jp'- $ osf-Ls^rr" «---w @fy

e.

stary, prosty, batyst, puszysta, snuta, snopek, btysnqt, lesna, bolesna, znana, mie-

Itzna, doznai, mrozna, stonka, kasta, sniezek, kwestor, znikac, ukosna, mitosna,

oznacza, statyw, klasnat, list, znamie, stoczy, piasta, basta, kostna, taznia, t§zyzna,

stado, pustynia, zntzka, stop, luzna, majster, uznac, gestor, znaczy, wisnie, stos,

gest, pisnat

d.

Ssnieg sypie od rana. Jest znacznie zimniej. Trzeba znale2c ten znaczek. Starasz

si§ cos* ukryc. Wiosna to pi<?kna, radosna pora roku. Nastaia pozna zima. Pasterz

p^dzi stado na *ak§. Co oznacza ten symbol? Barok to stary styl. Obraz miat jas-

netto.

tw4. Duze znaki po+aczeri z ,^-z" — poiaczenia z „t(r, w)'% J4" i Jc

— znak dwumia- ^-v

rowy gdrny, _^
zakoriczony

,#»

Stw- zaokrqgleniem: stwarza stwory listwa ^g^stwina listowie

stow-
— znak jedno-

~yo— miarowy, za- yop -per A>

1* konczony za- ^ L£-—^-^L, .

str- okrajleniem:
strai *** J7«™&*

Technika taczenia ^ r/^
znaku „str" ze zna- 1% XT' /& ^^ CJ~f>
kami poprzednimi: estrada ostry Vpstrgg

<£
^magistrala lustro

lewoobrotowy znak duzy (dwumiarowy gdrny):

slaby wiosia hasto ^zgasto .jjj' ilaz posfanie

Po podniesieniu o 1 mia-

re znak „sl-sr" zmniej-

sza sie do 1 1/2 mtary:
wisfa

- znak dwumiarowy gdrny ostro zakoriczony:

sk<a)-zk(a) / /f as /
#o,«.^i<*u* »<*- /// AL /—cka^zka —r ^>Z^ /'^ //

r

^1
stka-cielska

-<ty)cka *k"P biskup^ skaza skrot skaia skoro iskra jskapada "Oskar
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:! .

2
dysk

<£L

laska

J//s/Jf.jf-

azjatycka Ustka ^//szorstka marzyeielska

kozka prostacka obrazki persk? ryfaacki schadzka

Skrdty:
skutek

CWICZENSE 20
a.

ir^zi
:z

22-

*2

z^z

^
z

ca^—i i^-> -£. ^r

' *?//, tA~- A A.*

~y-h

•/sy^fsj*-^r
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tr^nv strumieri ostrygi, s*awa, Slina, wios+o, us*ugi, sktad, skazany, Eskimos,

ET&STbSh^ ^ta f Strug, stona s*ynny, pas*a rosto,

skracad sklep tacka, grodzka. ciastka, straszak, stuzy, czystka, bhsko, stroM*oma,

S^itoK'lSSS: strucla, sktamat, strawa, strofa, s*onie, skoczma, laska, stnj-

ca, niska, strach, s+ynie, stryj, koloriska, strateg

e.

J^-^SL. y?££^z-*^£-

&? ~ fir £

& £Z*^JA

~Z^

J£^J2£-z.

Stwarzaj stale mi+y nastroj. Straz pedzi do ognia. Ptonie sterta stomy. Eskorta

nte by+a silna. Stuzba nie druzba. PJyna. piekne strofy wiersza. Pustka nas ota-

S. Wios/o uderza o wode. CNtnie obejrze slalom. Gitara hawajska daje PH?kne

dzwieki. Ten deszcz wrozy jesienne s+oty.

15. Duzeznakipo*^2eilz fi
s*"-po*qi2efiiaz„¥/'

- znak jednomiarowy, ostro zakoriczony: A f^ ^ or
swat £wi$t swary

- znak dwumiarowy, ostro zakortczony:

zw

Z -

ws-wz

znak dwumiarowy gorny,

ostro zakoriczony:
wzbija wspina /wzrok wzory

wes-wez

— znak dwumiarowy gorny,

ostro zakoriczony:
wezmf wespre wesoly

* Dwiejednokowe kcricdwkiw wyrazacft mst$pujqcych po sobie mozrut ozmczad feden raz.
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Skrdty:
; J ->/ d -£_ / /y

?~
sw6\ zwany niezwfocznie zwykle zwtaszcza wzglqd wspdfny

CWICZENIE 21

a.

i ~r^ l^ i^

zJ7TTf-^?3k?:

^S^^

'^-^--7^.

b.

swit, zwinny, wzmianka, wstyd, wespol, swata, zwierz?, wzgorze, swiezy, zwteka,

|
wzbija, wspiera, wezbrany, swieca, zwarcie, zwac, wzywa, zwalcza, wznosi, zwabic,

j
wzbierat, zwodzi, wzmaga, wzgarda

f^- YSq

JZL/o^J^~^9f- f̂ L

6L ^
Z^L

*?- <^s„. ^_j£LSL.

£
„V^-riT„

ST
..^02.^j^..^j>2^^

-J2*L.,

75



d.

Budze sie o swicie. Na wiosne Wista wzbiera. Mam juz karte p+ywacka.. Pozny

barok zwietny stylem rokoko. Stychac swist wiatru. Swider drazy otwory. Swistak

to chroniony gryzorj., Napiecie stale wzrastato. Strumyk wezbrai. Wezbrana rzeka

jest bardzo grozna. Swinka jest ostra. chorobg. Wzniesienie nie byro duze. Ch+op
zwiozt zboze. Zwierze zostaJo sp+oszone. To jest tylko zwykfy frazes,

2. POtACZENIA Z „RZ"

Opierajac sie na poznanych juz zasadach taczenia znakow stenograficznych, zasa-

dy potaczeri ze znakiem „rz" mozna ujgc w trzy grupy:

1)tworzenie specjalnych znakow dla poiaczert „rz" ze znakami zakoriczonymi

zaokrajleniem dolnym (podobnie jak dla poiaczeri tego typu znakow z „l-r"h

y- 6 /#'£ .A^vhr.A.
brz

mrz

uzupeinianie znak

C
pr prz

£ /°

str Stf2

"<=>' r>-
tr-tor trz-torz

r>
.

brzeg brzytwa obrz§d nabrzmiaty febrze /C/algebrze

mrzonki ^szemrze

Cr> (L j/ „s^> z-^r
przdd Przasnysz naprz6d Wieprz

naprzod

&& as/ (&—???
strzeze strz^py strza* mistrz^^ / jastrzab

"trzcina trzask traustka trzoiP Xktorzy ^klasztora

rv^ r~^Z (^-v^
7"

dr-dor dtz-dorz drzwi drzewo modrzew dorzecze

3} tgczenie znaku &* 2e znakami ostro zakoriczonymi i znakami zakortczonymi
petla dolna. tak jak znaku ,jr", w tym tworzenie dwdch rodzajdw grup pofa;
czeri:

a) grupy spofg-roskowe i zgfoskowe z samogfoska. „a":

kHcar kra-karz krzew 'krzatad karze* drukarz
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-QL
W

skr-skar skrz-skarz skrzy piaskarz

A.
/L&

chr-char chrz-charz chrzan btacharz spichrz

wr-war wrz-warz wrzaski <^gwarzy

.^a /n-_ jO^I]/_ ^aa.
tar tarz Tatarzy tarzac korytarz

star starz ^starzec starzyzna ^^^ry^grz-garz ^grzywna ^ksl^garz

2
can ^ ^^ ^^~

garncarz Szwajcarzy

b) grupy zgtoskowe 2 samogtoskg „o":

^ ^ ~

f~" ^
kor korz korzert -^iorzec

wor worz dwo^/^Jaworzyna

chor chorz chorzy schoreenie

7s

"-ar

cor X/corz ^^CecoiCecorze

"szr-szar^szarz

^- T7^
p^
/ z:
skor skorz

-^7

9

/ r^L
wzor wzorz

S k r 6 1 y:

szarzeje szarzyzna

2̂
skorzy piskorz

s^h-/

wzorzec

^^gor^gorz J/Qorzei ^
_^-

Ma+gorzata

dobrze

dwICZENIE 22
a.

4L£=X^j ^ ~~iZcr£^> „£j-z..
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^~&~jf ft̂ -'w^w^£—

b.

;<*z^

gZ^^Ic^±^^2El

:g^ 7Zrf~7^~Z

^^f^j/^ip

Z^^I
'^-*Jr-

c.

brz§k, przasny, starzec, strzecha, trzon, drzemka, krzemieri, skrzyp, wrzawa, Hch-

tarz, starzec, grzanki, tgarz, korzysta, Gorzow, wzorzysty, brzmiec, umrze, strzat-

ka, ostrzega, trzask, krzepi, piekarz, skrzypek, kucharz, grz§da, sztygarzy, Jawo-

rze, trzpiot, skorzystac, brzydal, strzelba, trzepac, strzepae, okrzesany, skrzep+y,

Wrzeszcz, grzybek, korzonek, Matgorzata, ugrz^znie, grzybnia, krzyk, strzela,

krzywa, grzywa, gaworzy, grzebac, krzem

d.

&
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2^Q^--2&^Lj^Z--.^t'

JVr^ g
e.

Brzeg by* stromy. Strumyk szemrze cicho. Trzmiel to duzy owad. Budzi mnie

poranny brzask. Korzenie zywia. rosline. Rybak towi* wegorze. Wzniesiono okrzy-

ki na czeic druzyny. Borowik sziachetny to cenny grzyb jadalny. Drzewo brzosk-

wini daje pyszne owoce. Brzytwa ma cienkie ostrze. Trzcina rusza sie na wietrze.

PRZEDROSTKI

Przedrostkl oznacza ste specjalnie utworzonymi znakami oraz niektdrymi znanymi

juz znakami stenograficznymi !ub ich potaczeniami.

Znaki okres1a|a.ce przedrostki skracaja. nie tylko poczatkowe czastki wyrazow - nie-

ktdre z nich wykorzystywane sq takze dla oznaczania odpowiadajacych ich brzmie-

ntu zbiegow literowych oraz przyimkow i zaimkow.

1. PRZEDROSTKI POLSKIE

1 .1 . Znaki jednomiarowe rozpoczynajace sie w polu dolnym

Znaki przedrostkow „za-" „w- (we-)" i „roz-" rozpoczynaja. sie od potowy pola

dolnego {linia gJowna dzielt kazdy z tych znakow na po+owe).

- rozpoczyna sie od znaku „z" umieszczonego w srodku pola dol-

nego, a konczy sie kreska. pochyiona. pod katem 45° w potowie

pola srodkowego:•/za

7"

'zapas zaiamaniev zawteja

Przyimek „za" taczy sie w zasadzie z nastepnym wyrazem (z wy-

jatkiem wyrazow rozpoczynajacych sie od niektdrych samogto-

sek):
•^za lasem

cAmw (we)

- rozpoczyna sie w srodku pola dolnego zaokrajleniem wielkosci

1/4 miary i konczy sie jak znak „za":
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wpada Vwpjs 7wrw3Si /^/(wejszta

Przyimek „w" naiezy -raczyc

z wyrazem nastfpnym, jezeii

wyraz ten rozpoczyna si? od
spotgloski:

^«* rwMti ^«i r!A4w poly ^ w d6i
3:

^iemgl^*8^
Przy wyrazach rozpoczynajacych sie. od samogioski !ub od znaku potaczenia „j"

z samog+oska. przyimek „w" pisze si? w zasadzie oddzieinie, zwiaszcza wtedy gdy
po+aczenie go jest trudne i niew+aiciwe ze wzgl?d6w graficznych:

w w etapie *•* w oltwte wjeztorze wlraku

Przyimek „w" mozna taczyc tylko z wyrazami rozpoczynajacymi si? od „a" i „ja"
oraz z tyrni wyrazami rozpoczynajacymi si? od J", w kt6rych nie zmieni to zasad
oznaczania samogtoski „i":

wJatcie

Przedrostek „w" wystepujacy przed znakiem samogioski
Iub przed znakiem po+aczenia z samogloska. oznacza si?

znakiem atfabetycznym „w" {konieczno$<5 zachowania
pisowni tacznej):

^ wlranie *S w Iranw Iranie

^
wjechat wej&

X^L
rozpoczyna si? w pofbwie pota d©|p?go zaokrggleniem wiel-

kofci 1/4 miary, wykonanym niezgodnie z kierunkiem pisma
roz i kortczy si? jak znaki ffza" i „w":

^roztacza
6roztoczyAoztopy toczy topi ^rozpacz ^roztropnyrozgtos rozpi?ty

Znak „roz" taczy si? bezposrednio z samogroskami:

ro^jm rozum

__

rozegrat
Jezeii znak „z" raczy si? ze znakiem „roz", naiezy znak ten wpisac
w poczatkowa. cz?$c znaku „roz"; dia zachowania prynnosci pisma
trzeba ,£' wykreslic ruchem zgodnym z kierunkiem znaku „roz' * -

(prawoobrotowym): G~ ^ozumiaty

Przyimek „z" mozna przy
znaku „roz" pisac razem
Iub oddzieinie: z roztgki 2 roztamu
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W miarf potrzeby znaki przedrostkow mozna faczyd
ze sobi (w dolnej cz§sci uktadu liniowego znaki

zostaja. nieco skrocone): ^ &
a

C y zarozumialy

w rozczynie /

Po znaku „roz" mozna nie stosowad znaku „strz" tylko^ sf
znak„trz": S2&L

Skrdty:
^zarniast

^rozstrzyga

*^awsze
,/2asada ^ wbrew ^wreszcie

w
rozw6j

CWICZENIE 23

a.

y/£>
s ^/ ^̂Z^°y/f~yAj J^

Tz^irypr

"zZSsr y >?s

s^^yR^y?^z/Zz/Z—

w ^y? zs
zr

Tzrpy^y-Jp^/

JsT ^y ,/V' y 2i

<S // v>'̂
Z

z:
jwyz^-y ^rysij*

^ Z7^
XT^ T^z^

y^^/^--::^y^y^^
:̂£ /V&U^*~ yyJ^
IZZZZ

^^7^^^;

Y^rY^7^~Pr̂ '

c dP"
1V

_^2
~/Z^y
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c
*^%7

$ &*
/? a

s£— // s^ -
4 w

f

r f ^
b.

zapis, zapada, zabdr, zacny, zaszyty, zalecat, wpada, w brod, w ubraniu, w aibumie,

roztewa, rozpifty, rozboj, w rozkazie, z rozJald, rozum, zakres, zawrty, zaieta,

zaloty, wdzi^k, w erze, w oknie, w Iranie, w impede, rozpacz, rozbiera, rozdad,

zakup, w ogntwie, rozbit, w rozejmie, zapa+ki, zawieszsnie, wloka., zaiew, w jach-

cie, w opisie, zamek, zawody, w jucie, rozpad, zadra, zaspa, w etapie, zabieg, zawi-

na.t, zaprasza, zachwyt, w dzbanku, w jodle, zasiew, z rozpylacza, zabawa

* c ' *^^'~ uoL &J?LjLL

jSsl '-¥-<</-&*

? . %/rjg-y "J?f

7 y#f^ y

"7Z^ &=LSlS- /*
£

-z^-

zfrS— ^-/^t-J^

_^ -,^ /£-*>^a^Z-

o
t^°--AS&* *=#

*^& *̂—^s^^-dL-y^ r.
t? *T=r

^Zp'//, gp ^2L

/i^^^s^ ^p^Z^

12. Znaki jednomiarowe umieszczane w poiu gldwnym

Z
po

— czastka sfowotworcza oznaczona znakiem ,>p" (nie oznacza sif

po tym znaku samog+oski „o"):

/y //£ //f// v s ~yy ~#. // ^r
pokaz potwor pozwaia popid* "Sopot upokorzy tempo poza depozyt

2nak „po" t^czy si$ bezpoSrednio

z samogioskami: <^f^~i /s//^
poemat poj^cie poucza pojade

32



Znaki lewoobrotowe {,f' t „\-k", „s!-$t") z wy-
jqtkiem „z" +a.czy sie. z „po" w sposob opisany

w poprzednim roztizsale:
InQO -#-&
port pole poslame

z
pod

— znak rozpoczyna si§ od tinii gornej i wezykiem przechodzi w za-

koriczenie w. formie prawoobrotowej petit wielko&i 1/2 miary:

^
2
wy

podmiot podkowa Podwozie spod

- znak podobny do znaku alfabetycznego „w" - rdzni sie, od niego

jedynie poszerzonym zaokrqgleniem poczatkowym:

Minimi/ mum i+rtia un/yutw uA/nr»wypada /wyrok wyrzutnia

™" znaK ,rprz .

wyzuty wyorze wyodr^bni

prze

?o znaku „prze" pomija sie znak ,,$" wtedy, gdy jest

to praktycznie uzasadnione {uproszczenie potacze- &
nia, pomini$cie znaku): przesyta

Po znaku „prze" pomija si? znak ttz" ze wzgledu na
to, ze znak ,£' rna identycznq forme, graficzna. z kori-

cowa. cz?scia. znaku „prze":

przestrzerf
przestrzega

6*/ 6S~
przezywa przezomy przeze mnie

Jezeli znaki „s" i „z" $3 wyrazone przez

nast^pny znak zbiegu literowego, wow-
czas pomijanie ich jest niecelowe, a nie-

kiedy wr§cz niemozliwe;

"7

przeskok

C*—

W

przestajeprzesTona ^̂przeszkoda
tym bardziej, ze niejednokrotnie moze to utatwtc poprawna.

interpretacje wyrazu:
przelad przestal

Skroty:

CWICZENIE 24

a.

po pornoc pontewai sposdb potrzeba wy przez pod



/j
'// /* //—-ffsiy Zb^,y/?*'*'

zA(£/ . s<^6r /"V^vC i.^cZZ US

/ns> <^-~~-Trr-V

z^z^z-& £5 l^fr

^^/rj^^i^

Ak / <r*^ i*/&

ZZSg^ljz^2Zg

TSF^TTf-VTrTTTzrar'

%m<m

pomost, pokazy, potfga, Pozrtari, port, pofecie, podburza, podany, wykop, wybryk,
wyskok, wyorze, przeczenie, przecieka, przestrzeri, pompa, pokrywa, pob6r, poemat,
podszywa, podeszwa, wykr?t, wydanie, wyzuty, przebiega, przetamad, przezomy,
pogoda, pobiec, podad, wypada, przebaczy, powieka, podkop, wyciera, pojazdy,

wybrany, przestroga, pouczenie, pokrzywa, pojedz, podwinie
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1.3. Znaki dwumiarowe

- znak dwumiarowy zblizony formg graficzna. do znaku „prz-prze":

przy

przybiera przynieSd przykro £?$%ygoda przyroda P«Y»mek

Znaki (ls" i „z" pomija si? po tym znaku podob-
nie jak po znaku „prze":

przysmak przyzywa przystari

Po znaku „przy" pomija si? rowniez znak „z", jezeli

wyst§puje on w zbiegu z liters „n" (znak „zn" trud-
niej jest +aczyc ze znakami poprzedzajacymi go niz
znak „n"}:

z
przyznaje przyznaj

(s)przed

- znak podobny do „przy", kortczacy si? zaokrajleniem przy Hnii

glownej (bez kropki):

- -- - - - n u/j
przedpole przedpJata przedsionek przedrami? f sprzedaz sprzedaf przedsprzedaz

Przy stosowaniu znakdw majacych po kiika znaczen moze wystqpid /^
dwuznacznosd, ustepuje ona jednak po rozpatrzeniu danego znaku f^/
wkontekscie: '. •„,. .

przedni — sprzedany

- znak rozpoczynajacy si? przy Hnii gornej lewoobrotowym zna-
kiem matym i koriczacy si? tak jak znak „przed":

zl
12, T2L
bez+ad bezkresna bezustannie bezpfatnie
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Dwie jednakowe lub podobne sp6*gtoskf oznacza sie.

po znaku „bez" tylko jeden raz:

- pod warunkiem, ie pomtni^cie |edne| ze spdtglo-

sek nie utrudni zbytnio ©dczytania wyrazu:

Skrdty:
przy przed bez

/°.

ziZ (Xnr>S
bezzgbny bezsporny

bezsilny bezsens

CWICZEN1E 25

a.

-mz^zu^i

7zn^zn.

przypomina. przybdr, przyznaj, przednie, przedmurze, sprzedaz bezkarnje, bez-

eenny, przemyka, przykrywa, przedndwek, sprzedad, bezbronny, bezp+atme, przy-

brany,' przedpokdj, bezsens, przystanek

c.
r\

..A/. 5 L'.^^Z^.^-.^^:- J3ZZ..

jL_4/2s^&£^2225L

C&L. %,L

3-£_' Q6ZL

v /- z<7 :>C

_^£_
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1 .4. Znaki male (tub poiaczenia ze znakami matymf)

^__ - stosuje sie znak „nt-nd": I2^^^!^2II3S!Z^
J-nat nadwozie nadmia>- <^granat iarninat /Anatoinad-nat

\ — stosuje sie znak „nt-nd" umteszczony -^r

medo.
w srodku pola giownego:

nieto-

^>
niedowiarek /^ nsetoperz

niedoszty

naj-

— stosuje sie po+aczenie znaku „n" ze znakiem „i"* zasady iaczenia
znakow nastepujacych po „naj" jak przy samogiosce ,>y":

najtaniej najmniej najlzej najch^tntej najgorzej

Skrdty: _
nad

CWICZENIE 26

a.

natychmiast najbardziej

*4%m/jCi*1'-£-. ^5^
b.

nadpsuty, granat, niedowtad, najranlej, nadanie, serenada, niedoiega, niedoczeka-

nie, najciszej, senat, niedozwolony, najlzej, natchnie, najmniej

X^A" P- ^d^J^J,

J*l2l^1JZ=L^
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Jacht rozwtja zagle. Niewypat grozi wybuchem. Zamki gotyckie miaty baszty

i wieze. W nocy szalata zawieja. Wybrzeze ma linie. faiista.. Zapora pozwoli na spift-

rzenie wody. Wawoz tonie we mgle. Jutro rozegrane zostana. finaly zawodow. Wez-

brana rzeka zagraza tym obszarom. Wyrab drzew w lesie jest zakazany. Mamy nowy

zapas sit do pracy. Sprdbuj przetamac upor. Spozycie przetworow stale wzrasta.

Mam podjad duza. kwot<?. Zbierajcie iiscie podbiatu! Po pracy trzeba odpoczac.

Podmiot to czfsc zdania. Przyjeto duza. przedptat?, Kuter rybacki opuszcza przy-

start. Przedmiescie tftrti zyciem. Wzgorze goruje nad miastem. Igraszki z ogniem sa.

niedozwolone. Najdalej rzuca* kula.. Znalazt bezcenne przedmioty.

2. PRZEDROSTKI OBCE

Niektdre znaki przedrostkow obcych wykorzystywane sa. rdwniez do oznaczania

innych, odpowiadajacych jch znaczeniu cza.stek stowotwdrczych.

- znak trzymiarowy, ostro zakonczony, kreslony od linii gornej

do linii dolnej, tworzacy z liniq dolna. kat 45°:

V

^komar komora/kombinat /Icombajn ,tompoJjyt0f

Znakow trzymiarowych nie przesuwa sie w gore, ani w d6t

- zhak dwumiarowy ostro za-

konczony, kreslony od linii

sredrtiej do linii dolnej, two-
Kon- rz^jy 2 linig doing kat 45°:

/frodkomorey/ komu

Z
,/^koncern y/Tkona

Znaki mate kortczace wyraz po znakach

„kon" i „kom", umieszcza sie w zasa-

dzie na linii doinej:

Podnoszenie i obnizanie znakow du-

zych nast?pujacych po „kon" i

„kom" wykonuje sie. w stosunku do
linii gtdwnej, znakow matych -
w stosunku do linii dolnej:

Q/iconar

yd— ^
fconik /^koniak /£^ie/<,

kontr-

stanowi potaczenie znaku

„kon" ze znakiem „tr", u-

mieszczonym na linii g+6w-

nej:

'c\y WK
kontrabas /kontrafaWa / kontrabanda

stosuje si§ znak samog+oski „i-y":

in-

4. /^
inkaso tnwazja
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W zestawre „ind-int" stosuje st*t znak „nd-nt":

^? - stanowi po+aczenie zna-
-^ ku „in" ze znakiem ^-*
inter- '#tr :

intra

- pofaczenie znaku „e"
—

eks-

egz-

-Ql
trans-

tranz-

ze znakiem „k"-

stosuje sie. znak „tr":

mtrygi

^^ ^ ^^-^^
ekspres eksponat egzamin egzema

transfuzja tranzyt

"^— - rozpoczyna si? jak znak „m" i kortczy sie 75?^o ^ 7O rozszerzonym clwukrotnie w stosunku do ^- C^Ox /
>no- „m" zaokrqgleniem przy iinii gtdwnej: "wnoiit monotomiymono

- stosuje si§ po+aczenie
y^L. znaku „a" t „t":

•aut(o) autochton 7
/~^y

autokar

W wypadku zbiegu znakow „aut" i „tor"„a" z „aut" taczy sie
~5*
/auautor

S k r 6 t y

:

<s < yT^~

koniec egzemplarz znakomicie

6WICZENIE 27
a.



323^^2Z22S^ zs^zz^^zssg

kompas, komu, znikomy, konar, koncem, balkon, kontrabas, inkaso. Indie, inte-

res, ekspres, egzema, transparent, autokar, monogram, komfort, komary, koma-

suje, koncept, flakon, kontra, ingeruje, intercyza, eksmisja, autochton, monotonia,

kombajn, Konrad, indeks, eksponat, autorskU komenda, intemuja., kori, eksperty-

za, egzekwie

Of/ 3~-

.v_oq Z r^y.

~//-Aw- P̂°L

otf^./yGit?'W
Q&> fezz ^pn mZ^ 1̂

/Z—qSL (yv-r221

^/Lyi -syf%7~r& -Z&.

Stare zamki miaty duze komnaty. Komary daja. sie mocno we znaki. Prasa rdznie

komentuje te ekscesy. Kompozytor swietnie wykonal serenade. Koncert rozpo-

czeto symfoniq. Ekstern zdaje egzaminy. Nuzy nas juz ta monotonia. Inkasent

pobiera opiaty. Autobus mknie szosa.. Autor zamierza napisad nowa. powie&.
Interesuje nas ten temat.

m



INNE CZ^STKI WYRAZdW I 2ASADY UPRAS2CZANIA PISOWNt

1, CZ^STKI WYRAZQWE

/ — - rozpoczyna sie petelka. jak „m" i koriczy si§ ostro jak „k":
tk(a) sj y

tkwl spotkanie sylwetka /pobudka odkrycie ukradkiem

Znak „tk-dk" obe]muje grupy zgioskowe ze wszystklmi niemal samogtoskami;
patrz przyktady podane nizej:

tak- /> / --p -^
dak- fLs rotf oil

tek- —^—
dek- A^j -^

taksa tartak 'Dakar teksas ^bytek/apteka dekada

tok- -~yr

dok-A2
toksyna

2 __— tujc.

£~7 duk-
otok doktryna dokazuje

// tyk
-w.

—

:
dyk>

Xkondsztuka /konduktor BaJtyk Îjotyk etyka
r-. 2:

7-
'dokon-

nano-
nanie-

niena-

nieno-

dyktando edykt

jest to znak utworzony przez pota.-

czenie znaku „dk-tk" ze znakiem
„kon":

dokonat dokonuje dokonanie

znak rozpoczyna si? w srodku pola dol-

nego znakiem „n" i koriczy sie w potowie
pola gtdwnego:

- znak rozpoczyna sif w Srodku pola dol-

nego znakiem „nie" i koriczy sie w poto-
wie pola giownego:

nanosi naniesie

nienaganny nienoszony

Przed znakami podniesionymi do linii sVedniej znak
„niena" nalezy umieszczac odpowiednio wyzej:

_z.

wktei nianawidzi

,,.,,^/Z,.
W wypadku +aczenia „niena" oraz „nano" ze znakiem
„z" stosuje sie znak „zn"; ,£' jako przyimek lepiej

c—'

jest pisac" przy tych znakach oddzielnie: znieoawfcizi V^1
z nienaganna.
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CWICZENIE 28

A^^rcp^

7^ w^z^r

Z3SSL2.

^^EZ^ '

12^rJP
r

gggggggggg

b.

tkacz, nitka, zakr^tka, gtadka, statek, taki, galaretka, Dakota, tokamia, dokazuje,
motyka, dokona, nanosit, nienawisd, nadaremnte, klatka, sylwetka, s+odka, uzy-
tek, zabytek, taksa, tokaj, dok+adka, narkotykt, redyk, dokonali, nienaruszony,
ulotka, saszetka, ktodka, otok, heretyk, dokonanie, gramatyka, nienasycony, de-
koruje, dekolt, szufladka

^y^--
<^- o

~£*

£L̂ - o?-

&• rv ^,',\ %^

ZL?r 2^S-Q^ r\„ysfcr.

^"/?
Po wf*^" mo&m pomtfad „t" na koAcu wyrazu, o Be nie spowoduje to dwuznacznoici
przy odezytywamu.
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2. ZBIEG DWOCH SAMOGtOSEK
Zbieg dwoch samogtosek oznacza sie w rozny sposob, zaleznie od rodzaju samo-
gfosek

« kolejnosct oraz miejsca ich wystepowania w wyrazie, Sposoby oznacza-
nia sa Dastfpuja.ce:

1) po+aczenie znakow dw6ch samoglosek {!ub znakow po+aczeri z samog+oskams)
za pomoca. prawoobrotowej petelki:

/_ /

0)3

/aorta boa trofea Borneo kolokl duet uiac kojarzy

2)oznaczenie jednej z samogtosek kropka., umieszczana. pod znakiem ja_ poprze-
dzajacym {w ten sposob oznacza sie tyiko samogtoske „a" w srodku wyrazu):

fP> ^
seans chaos najem kaolin toreador mozaika * najazd

3) pominiecie jednej z dwoch wystepujacych obok siebie samogtosek ^oznacza sie
na ogot te samogtoske, ktora zapewnia poprawnosc odczytania wyrazu t iest
fatwieiszawJaczeniu): J

"^- ^ r^'iz: at*' / -t
jU

Napoleon wirtuoz trofeum wizualny JZaolzie kodeina obojetny

4)oznaczenie poczatkowych cz^stek „nao-nieo" oraz „nau-nieu-neu" pofacze*
mami „no

' 1 „nu" (zasady taczenia tycb znakow jak przy „o" lub „u"):

^ y^ fif-yy ~zr7^z^'^~~
"***"*

^SrSy?^ ^o^ieconynieobyty ^nie^parcie

nau-nie'J-neu nauczany nieufny nieumiejetnie ^meogiety nieustannie

Przyimek „z" moina oznaczac ia.cz- ^^A , V$2. ^—-^-
nie (w znaku „zn")

:

^?° ^^ ^~>^
znieostrym z nieuchronnym znauki

Skroty:

(tworzone sa. przez powsazante znakow ^ =Z_
alfabetycznych dwoch samogtosek wcho- / - P-
dzajCych w sktad wyrazu)

:

moze roozna/aby Europa
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CW1CZENIE 29

T
s~&>

ZEz£zE^_

-^^.11^-—-^

Zj2ZI
\„./i : lJL.

flL

^r~zrr

Z>-^ T r̂/^7

-*TZ^. z:
-**-

/Z-~^> < (vr/ (soS~> <2_

b.

277^

^2^

-^n^'-//^^. y/

^*^^ ""7^—

e.

aula, Genua, Borneo, s+oiki, kakao, majonez, skaut, realny, nieostry, nieobyty,

nauczyc, nieugaszony, nieub+aganie, Aurora, neon, znajomy, pauza, Orfeusz, nie-

odparcie, nieustannie, Zeus, nauka, gaik, toast, nieudolnie, seans, nieuchwytny,

zaufat, nieokreslony, baobab, Beata, nieodwracalny, Majorka, nieokieizany, nau-

czanie
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d.

-&*dzL~ COO UStLz^tZl/-

-^- ^^-^^L

jk.O^l£ JZZ..

^1

J—m^&.. JL&j£j2:

TeS t~/- >*sOf2e

~ &-~~~7

£
^

^L^Lz^^l^

^~ zj22L

3. POMIJANIE NIEKTORYCH ZNAKOW SPOt-GtOSKOWYCH

Przy pomijaniu znakdw spo+gtoskowych stosuje sie. nastepujace zasady:

1) dwie jednakowe spoigtoski

oznacza si? tylko jeden raz:

2) pomija si§ „t" i „s" po
Jc" na kortcu wyrazu:

3) w koricowych cz^sclach wy-
razdw pomija sie. „d" przed

ballads Hkto
J35H-

sktonny oddad /arrasy

^: W /V_
projekt /konspekt efekt indoles

n"*
v*a>

gfodny ^pogodny bezb+ednie

4) pomija si§:

— „d" przed ffc'

j>
V ^' - ,.t" przed „c":

odciert odczyt

- „z" przed ,M" "#-
niiszy droidie

0*t - „c"wzbiegu
*£_ &*S".„&i";

&isle umie&id

5) w niektorych wyrazach po-

mija si$:

— znak ,/":
organ order
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**"* £fTQfv *•*¥ * 2^:
pewny rentownvC/nia

xA

Mazowsze rentowny C/nieodzowtmy

Z -yi,^^^ ..

pow6d wazny przyczyna pewien wzajemny wytyczne

CWICZENIE 30
a.

—
Sp^^T̂ . 2ZSZ

122^S ^^^szzf?:

2Z
b.

efekt, prospekt, konspekt, oberza, odciad, gniezdzg, przyjezdza, po&ig, pierfcieri,

goscia, msciwy, turban, turkot, twardy, kosztowny, rozmie&id, wedrowny, po-
rywczy, wymowny, morski, arbiter

jc*&C..-Z.-s—». /^jb^L-Z^XXZjL^^tt.
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y^CJS- _7 ~

.or„

d.

W tartaku wre praca. Miasto urzeka nas egzotyka.. Atak zostat odparty. Werdykt
juz og+oszono. Triest to duzy port nad Adriatykiem. „Zemsta nietoperza" jest
s+ynna. operetka. Straussa, Apteka sprzedaje r6zne leki. Krytyk ocenia sztuke. Nie-
nawisc" to wstretae uczucie. Dokonano wymiany przewod6w. Nanosz? wszystkie
dane na kartke^ Na Kaukazie sa. ztoza rdznych mineratow. Cze&S areatu przypada
na oziminy. Autokar zostat wynaj§ty. Nieumiejetnie zabrat sie. do pracy. Noz
jest nieostry. Tu miesci sie rozlewnia octu. Przedwioshie jest chtodna. pora roku.
Kostium jest bardzo szykowny. Trzeba umiescid tarn pod pis.

RDZENIE

Pod wzgledem wieikosc! znaki rdzeni podzielid mozna - podobnie jak znaki al-

fabetyczne spo+g+osek - na znaki duze I mate. W pierwszej grupie wyroznia sie
dalszy podziat znakow wedtug wielkos*ci na znaki jednomiarowe, dwumiarowe
i trzymiarowe.

Przy iaczeniu znakdw rdzeni nalezy zachowad zasady zgodne z ich cechami gra-

ficznymi.

1. ZNAKI DUZE JEDNOMIAROWE

— znak rozpoczyna sie w poiowie pola gtownego iewoobrotowa. p§-
telka. wielkosci 1/2 miary, aw cze&i kreslonej od linii sredniej do

staw{a) podstawowej biegnie jak znak „sw":
Z

ZIZ 2

gotdw
gotow

zdrow
zdrow
zdraw

stawka zestaw przedstawid zostawiad dostaw(a)

znak rozpoczyna sie ostro przy linii sredniej, biegnie pod katern
45° ku linii gtownej i koriczy sie prawoobrotowa. pete I kg. w po-
towie pola g+ownego:

got6wka gotowy pogotowie zgotowad

znak rozpoczyna sie na wysokosci 2/3 miary pola gtownego Iewo-
obrotowa. petelka. wielkosci 1/3 miary, biegnie ku iinii gldwnej
pod katem 45° i koriczy sie. prawoobrotowa. petelka. na wysokosci
1 /3 pola gtownego

:
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~z /y 4^1.

^
przeciw

1ZL
licz

zdrowy pozdrdw pozdrawia wyzdrowieje

znak sk+ada si§ ze znaku ,jp" \ — wykreSlonej na nim, nieco powyiej

linii gtownej — lewoobrotowe] p^telki wielkosci znaku matego:

przecrwko sprzeciw przeciwstawny naprzeciw

— znak wyrazony za pomocg. po+aczenia znaku „l-t" ze znaktem „i-y":

,y/ T£_ g. ^/ //^ //^ ^
licznv ^rozticzyd & rozftczad ^wlicza 'wliczcie ^'wliczycie^WIiczacieliczny

(liczony)

CWICZENIE 31

a.

~mj^Z^^E2̂ i

^rx~w <̂

!^^ iZg5g^
=^̂r

cr^^* *^\j*y f&*~~* 22L ^Jsl

^/^jL^rpKT- :^7F^^7^7

^Z^ST*

b.

ustawa, postawic, przedstawiac, zostawiaj, gotowe, zgotowano, zdrowy, wyzdro-

wiat, przechfrstawiente, sprzeciwiat, liczny, wllcza, zastawii, przystawka, zestawiony,

zagotowac, pozdrawiat, wstawienie, nadstaw, rozgotowano, wyliczcie, wyliczycie,

wyliczacie, przestawiat, przestawianie

j<dtL3*^=£L ^--^C ,<£_
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2. ZNAKI DUZE DWUMIAROWE

2.1. Znaki dwumiarowe gome

znak rozpoczyna sie. od linii sYedniej petelkq wtelkosci 1 miary,
a w czeici koricowej biegnie Jukiem ku Hnii giownej:

stanow
stanaw

stahow!
(stanSvy)

stanowe stanowisko postanowienie ustanawia*

_ - znak rozpoczyna sie. przy Hnii gornej zaokrajieniem wielko&i

^ 1/4 miary, biegnie pod katem 45° do linii glownej, gdzie koriczy

rzad(z-z)
sl<? Prawoobrotowg peteika. wielkosci 1 /4 miary:

rzqd(z-±)

zarzgd przyrz^dza rzedrta narzedzia

- stosuje sie, znak ##sl-s*": / #/ / a^ f y^ //~±*ajL—L^lZzL—L£L *L£zzz
sled(z-z) Sledczy Siedzenie wyiledzif tiaSladuje

Slad

2J2. Znaki dwumiarowe dolne

— znak rozpoczyna si? od linii sredniej, przechodzi fukiem do linii

dolnej, gdzie koriczy sie. zaokrajieniem wielkosci 1/4 miary:
'praw(a)

prawda C—". /, uprawa / prawo
bezprawie

- znak podobny do znaku ,&" - od znaku „g" rdzni sie jedynie
_ szersza. petla. dolna.:

'ciaj

p^T^. -^^^ ±g4= ,̂ 4^L—
Przy taczeniu ze znakami lewoobrotowymi petia nie zmienia kie- 0*
njnku kreslenia: (Tciaste

- stosuje si? znak „dz":

Clziel C^dzielny 77dziefo ~Y7vito8£k

d2je{ ^(dzralo) ^ .(oddzief)

(j2iat
przeciwdziatanie

- stosuje s\q po-raczenie ____ /
znaku „c" ze znakiem ^ZZJ-JT Z^gSZZZZI
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stosuje $i$ po+aczenie znaku ,&'

ze znakiem „I4";
poglgd </zogl§dny 'ogl^Jany

CWICZENIE 32

g^g^

g^s=

^c

w^^
y%

-WW77Z
stanowid, ustanowi, zarzgd, sporzadzid, Stedzid, pos'Iedni, prawo, przeprawa, roz-

prawid, pociaj, wyciggnie, wpdocias,
1
przedziat, wydzieltd przegtadat, ogladac,

stanowczy, przyrzgdza, poslad, prawnie, uprawiai*, przyprawbny, przeciajac,
rozdzielajg, centralny, przeglad, zastanawiac, rozporzadzad, wysledzit, prawos+awny,
korkoct^g, przydzielonyf wyglajda, sprawiaja.

3. ZNAKI DUZE TRZYMIAROWE

chod(-z, -z) - znak rozpoczyna sif przy linii sredniej lewoobro-

chod towa, p§tla_ wielkofci 1 miary, biegnie pod kgtem
hod(ow) 45° do linii dolnej, gdzie koriczy si$ ostro:



wyboduje

dWICZEMIE 33
a.

'&
C&^Tji^Ql.

Zl^

4. ZNAKI MAtE

2^ ^

_az
Sred

srod
srod

— pof^czenie znaku frs" ze
znakiem „r": JLQowi.

^/^^K -
rrr^ ZI

^jo^r^^Ao^L.
frednie Srddmie&rie po£rodku

-CX
1

1
trud(z)

znak „tr-tor":
.C^-Z. o^l.
trudnid

-LCX
trudzid strudzony

stap

step

znak „st", uzupeiniony
zagifciem wielkosci oko-
to 1/3 miary w polu do!
nym:

podst$p ustgpid wystejpek
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CWICZENIE 34
a.

Ccn^/ Cu.S£k=^, (A&s./—i&aa.

<^k7^ ^ta^Lo^Z

^^''C^^' <r~^~

Tp^JSJ^/l^jrr

-/**~~>s^

b.

obchody, wschod, chodzenie, hodowlany, sredni, srodek, wsrod, trudny, utrudzic,

wystepek, ustepuje, przychodzic, pochod, wyhodowaJ, posrednie, podstepny,

rozchodzi, nastepnie, pochodnia ,

c.

Niedawno nastapif rozruch turbiny. Wszystko przebiega sprawnie. Kombinat moze

zatrudnic spawaczy. Srodmiescie to centrum miasta. Trzeba zawsze dzia+ac rozum-

nie. Przekazano nam to tylko do wgladu. Wytrawni farszerze dobrze nasiaduja.

autorow dzier sztuki. Nalezy temu przeciwdziatac. Po transmisji meczu nastapi

przerwa w programie. Pracuje od lat na tym stanowisku. Dosyc trudno jest na-

ntesc poprawki. Odroczono rozprawe. Dok+adne przyrzady wykryjq wszystko.

Trzeba podjac srodki zaradcze. Opium silnie dziata. Ciajng tu liczni przechodnie.

SKROTY

1. ZASADY SKRACANIA

Budowa pisma stenograficznego jest bardzo zwiezra juz w zakresie samych znakow
alfabetycznych i znakow cza.stek siowotworczych. Jednak rozwiniecie odpowied-

niej biegrosci w stenografowaniu zalezy rowniez od innych czynnikow, wsrod

ktorych istotne miejsce zajmuje szeroko rozbudowany system skracania.

Skracanie obejmuje pojedyncze wyrazy lub zestawy po ktlka wyrazow, w zwiazku

z czym odpowiedniki form skroconych nosza nazw§ skrotow lub frazeogramow.

Ceiem skracania jest maksymalne uproszczenie pisowni roznych, cz$sto powta-

rzajacych sif wyrazow oraz populamych zwrotow. Nsektore sposoby tworzenia

skrotow i frazeogramow zostary omowione w materiale wprowadzajacym skroty

podstawowe, zwane tez znacznikami.

Wedtug zasad tworzenia skrdty dzieli sie na kilka grup, a mianowicie na skrdty

poczatkowe, koricowe, mieszane, nieprawtdlowe i obrazkowe.

Skroty p o c z a. t k o w e

powstaja. na zasadzie zapisywania ~~z?
poczatkowego znaku lub poczatko- ^

-

wej cze^ci wyrazu skracanego:
bardzo wzgigd / komitet cztonek inwentarz

Jest to najbardziej rozpowszechniona forma skrotow. Swoja. popularnosc zawdzie-

czaja. one duzej sugestywnosci. Sa. tatwe do przyswojenia i zapewniaja. poprawnosc

ttumaczenia.
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Skroty koricowesa. oznaczane koricowym znakiem !ub koricowq czfscia.

wyrazu skracanego. Czesto charakteryzuje je zmieniona pozycja w uk-fadzie linio-

„.-££. = d*L Lr. ===== Z. WL Lfi*~
J r^/

te to ten tam/tym tu byd by* byles nabyd

Ze wzgledu na mato sugestywna. form? graficzna. i wieksze trudnosci w ich opa-

nowaniu sa. mniej popularne od skrotow poprzednich. Tym niemniej dzteki moz-
iiwosci zastosowania jednakowych kryteriow ich tworzenia skroty koricowe sq

bardzo pomocne przy skracaniu niektorych wyraz6w i tworzeniu ich form pochod-
nych.

Skroty mieszane sa.

tworzone przez graficzne powia.- _^_ _M
zanie poczatkowej t koricowej zebranie ktdry handel cz+owiek

czesci wyrazu:

Skracaja. one dose dtugie i niejednokrotnie skompiikowane pod wzgledem graficz-

nym wyrazy, co z punktu widzenia sprawnosci stenografowania jest bardzo ko-

rzystne.

Skrdty nieprawtdlowe 7-5 C5
tworzy sie w sposob typowo «=»—<—£P~
umownV" technika trzeba nasz lub wszystko

Skroty te wymagaja. wyjatkowo dobrego opanowania pamieciowego. Wprawdzie
znaki okreslajgce skracane wyrazy na ogof sa. z nimi zwiazane, jednak deforrnacja,

zmiana poiozenia lub zmiana zasad kresienia powoduja. wypaczenie wlasciwego

obrazu.

Skroty obrazkowe (ideogramy) — sa. to znaki 0znaczaj3.ee czynnosci

lub pojeoia: // / /-

JXL

rdwnofegty prostopadfy rowny wiele /'bklaskt ^ze ^^dookota

Nie jest to oczywiscie zbyt duza iiczebnie grupa skr6tow, poniewaz graficzne moz-
liwosci ich tworzenia sa. ograniczone.

Do oznaczania liczebnikow glownych i porzaclkowych, liczb u+amkowych i pro-

centowych, okresieri czasu oraz czfonow wyrazow zrozonych sa. wykorzystywa-

ne znaki cyfr.

C y f r y maja. wielkosc 11/2 miary (zero / ^£~~ ĵ ^ 21 (7Z.— 1 miara):
'"

W liczbach cyfry — w miar? moznosei — taczy si§ —*gS^

—

'3m^~~Z&T~~

Dla liczb z zerami stosuje —s^ j^x ^ .g. ./.s*f. __/^r_i^_..

sie. skroty

:

7... Jz<2.

sto tysiac miiion miliard 400 4 600
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Liczebniki porzgdkowe, liczby utamkowe, liczby procentowe, kwartaty, lata i wy-
razy z*ozone z liczbami oznacza sie w nizej podany sposdb.

Liczebniki porzqdkowe:

Liczby uiamkowe:
a) jednoic w iiczniku:

drugi dziewiqtypierwszy

-3 zc jl- b>
i

jcznlk wifkszy od ~]g

L iczby pro-
cento we:

Lata:
a) biezace stulecie:

3/4

Kwartaty (wyraz / *
Jcwartat" pomija sie):

'6/7

Ikwartai
M kwarta+itd.

1967 1904

b) poprzednie i na-

19^4 $t§pne stulecia:

-ififci. /rfyy

1773 1848

Wyrazy z* ozone: £f ffi
100(Hecie
(tysi^clecie)

pi^ciolatka , . . 'P4*** '.

» ASRte*?(dziest^ciolecie) {stulecie)

lnne P«M«.nli: 3 ^ J ^> /&-/ ^
trzy razy potxoi£ rozdwoil rozdwojony potrtjny

Przy ustalaniu oznaczeri* dla skrdtdw wyrazdw wzieto pod uwag$ koniecznolc*
ewentualnego +aczenia ich z poczatkowymi iub koricovsfVmi czastkami wyrazdw.

Przez dopisanie znakdw przedrostkdw i zakortczeri wyrazdw do skrdtdw podsta-
wowych uzyskuje sie, ich formy pochodne:

Zp ZjS - 7/2/
kierunek kierunki wzgigdny uwzgt^dnid waga uwaga uwazny

Omdwione zasady tworzenia skrdtdw stanowia. podbudowe teoretyczna. dla skra-

cania logicznego, ktdre polega miedzy innymi na podobnym upraszczaniu zapisu

wyrazdw nle ujetych w nizej podanym zestawieniu skrdtdw stafych.

Poza przedstawionym wyzej podzia+em wsYdd rdznych form skrdconych mozna
wyodrebnic grupe skrdtdw bardzo popuiarnych (wystepujaoych w rdznych teks-

tach) i grup§ skrdtdw icicle specjaiistycznych <pojawiajacych sie tylko w tekstach
o okreslonej tematyce). Z tworzeniem tych ostatnich wtaze si? koniecznosc" po-
siadania pewnej wiedzy z zakresu stenografowanej tematyki, bowiem prawidfowe
odczytanie skrotdw zwiazanych z terrninologia. nieznanej dziedziny moze okazac*

sif bardzo trudne, a nawet wrecz niemozliwe.

Wniosek stad taki: chod skrdty — jako te najbardziej uproszczone formy zapisu
stenograficznego — S3 na pewno pozadane z punktu widzenia szybkosci stenogra-
fowania, to Jednak nie mozna ich tworzyd za wszelka. cene. Przestankami decy-
dujacymi o wprowadzeniu skrdtu powinny bye: czestotiiwosc wystepowania, gwa-
rancja w+asciwego odczytania oraz odpowiednio duze graficzne uproszczenie peine]
formy wyrazu.
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2. ZESTAWIENiE SKR6t6w

2.1. Skrdty poczatkowe

A. Skrdty oznaczone jednym znakiem spolg+oskowym, pupa spd+gloskowa lub
grupa. zg+oskowg:

n

a) skrdty jednomiarcwe:

z e t /. .J C ) / 7 v v
fakt ma minister po pod praca sw6j &viat wag* Warszawa wyzej

"7 r~77- ^ZZ 2 g g ^ ZZ£
from Francja^^ kraj Krakdw plan poiityka. "Polska ^^^arunek strona

b) skrdty dwumiarowe:
gdrne:

bardzo chod czas przed skutek stowo towarzysz wzglad blok charakter zwany czfonek

— dolne:

i/koniec^szko-ra ^towar^granica

x */

c) skrdty trzymiarowe: /
s komrtet

d) skrdty mate: _^ Q Ck_ ^ c. ^ -o.
na raz rzecz sam znaczenie trud jui jest

B. Skrdty oznaczone samogfoskq oraz czqstka. poczqtkowq wyrazu:

aktualny/Anglia ./armia /autonomto /aktyw /albo /^agencja ^^onomXkadema/aktua

y^V^l
/atmosfa/Ameryka /aparat /artyku* Xatmosfera /autentyczny /autorytet / Austria /Australia

- z / ^—7- /J~ /J S T
awangarda eksport /ekonomia energia ewentuainie inwentarz inzynier istnied

^bowiazek obywatel^ og6lny olbrzymi o&viata oto-otoz uWad upfyw ustroj

C. Skrdty oznaczone czastkq poczatkowq wyrazu z samogroskq:

-wr- -*^ uL Q*r. .^£r-r. Z-— Z^-- C^

—

bedzie ^gteboki iecz rfczyl ^cifzki kiedy rni^dzy siebie
(lezy)
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rv s./ -y i=±
twierdzic ^wbrew zwi$z*y Tanaliza manifest rycMy zwyczaj badz

"Europa, flota

J2.

>qczya m+ody mowa y/bgromny robia tworzyd dtugo
(*ozy<S) ^ ^*

duzy ^t6wny <4/grupa kr6tki

0. Skrdty wietoznakowe:

~7^

ludzie rndwte procz przypuszczac

„j5TZX
>*^> ^p ^t.

dostateczny dyscyplina jeden

^S —
nardd rezerwa rezultat .

rynek

r^
ŝesja

terrnin

2£L Z iU A. A?.
zjazd dow6d finanse forma fundusz kapitat katastrofa

Z3P
—

/* & ^ ru ss> &
kazdy kierunek kolektyw kredyt ledwie iiteratura maksimum

kategoria

materia* miejsce miesiac minimum minuta nawet pok6j pomoc

-7./. /„/j (v Tzi ^--^ ; * ypospieszny potezny proletariat propaganda rewolucja °rozkwit ^rozwoj rozny

j*/j!L sjL y g g; ;zi /' <->/
sekunda sposdb stopieri strategia sukces system sytuacja traktat

ZZ2-^ WZZEL ^~

transport wewnatrz wymaga zupetny bank biblioteka ^bowiem budowa

<C burzuazia czerwiec doskonafy fabryka historia kilka niezwtocznte
budzet ' (czerpad)

,

V y*j ^
pe*ny problem wieiki x/szybko tvlko przynajmmet wspania+y 'zaborczy

zwiazek /^gatunek •/genera*

~&

<Jaoonia ' u ^magazyn ^maszyna /proces
K

konferencja

sf^roki ^mzb Z/w^^ ^zapytad */zasada */zau

9

zawisty
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2.2. Skrdty kortcowe

A. Wypisanie zakortczenia na Unit Sredniej:

.^2.

te ten to

7*"

dzis

tu tym byd
{tarn)

JL /

czfsto cze&

moze rnySt przemyst widzi wniosek

B. Wypisanie zakortczenia na linii gtownej:

2.3. Skr6ty mteszane
dobry gdy

P

gdzte

zjawisko zjednoczenie zw+aszcza zwykle

2.4. Skrdty nieprawid+owe

dla "/fa]
2zz:

6fuh

"\^T"

jak jeszcze ^lub nadzwycza] nasz si? socjalizm

"^ O'
ta technika trzeba potrzeba wszystko ^wszechstronny

25. Skrdty obrazkowe (ideogramy)

^
dookota naoko+o oko+o wokoto mniejwi§ce] oklaski paragraf procent

proporcja prostopad+y rdwny nierdwny rdwniez
proporcjonalny rownolegty nierownomierny

..-X Z Z7Z ^>~* ^ ^
wtele wiecej wiekszy niewiele •/ za wiele ze
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2.6. Nazwy miesi^cy i dni tygodnia:

Nazwy miesi^cy:

Nazwy dni tygodnia:

2.7. Formy pochodne skrot6w

roe chce udoskonalid dobrobyt

jednostka jednoilty jedn

~^1

IL

moznakiikanasckj kilkakrotnie kilkadziesi'^t" ^ koniecznie mogto

H%kniebawem niezwtocznie

£ckx.
pomagad •̂*

£ zaiedwit ^magazynier odmowa ramowa przemdwi<5

if

proletariusz pomyjt
pomysJ— ^^x

z

rzeczywifcie skutecznie socjalistyczny technik

opr6cz przede wszystkirn ^wrezultacie

-y

potwierdzid . stwierdzid

tamten tamtej tamt$dy tym razcm potem
{potym}

tej

odtej teraz tutaj zaktad
:z

z£
wyk+ad

z;

"/~

z.
uwarunkowad bezwarunkowo wewn^trzny odzewnqtrz
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-# JZ
wspdlnota

**** ^^Slfdern uwzgl^dnid wnioskorn bez wzgf^du baz wyj^tku

:i^:::::::z^::
zwyczajny metodyka

CWICZENIE 35

Napisad pod dyktando poznane skrdty podane t+ustym drukiem w affabetycznym
zestawieniu skrotow (s. 141-153). Zestawienie skrotdw mozna podzieiid do
dyktowania na cztery czfsei: A-G, H-N, O-R, S-Z. Odczytad stenogram kazdego
odcinka i poprawic bi^dy.

dWICZENIE 36

/v /J -V-

—

6r /

^2 u

-¥^rz_^

— :6^ci

*L

^

,Z2ZZ<^np*^

*±Z-J&L?2JL2-

b.

dziewi$cdziesia.t, siodmy, 1/18, 4/7, 23%, trzeci kwartal, 1968 r. 5-tecie, podwoid,
potrojnie, powaznie, normainy, katastrofalny
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GRARCZNE ZAKOflCZENIA WYRAZOW

1. -UJE, -UJ4, -UJCIE, -UJECIE, -NEMU

Koiicdwkt ,,-uje", „-u|a.", „-ujcie" i ,,-ujecie" pisze sif zgodnie z zasadami t$cze-

nia ich kortcowych znak6w po samogtosce „u":

-uje

^ ^
aktywizuje / analizuje filozafuje wnioskuje

s— s^- ?/£- ^~~
HIM /

/aktywizujfa /analizujq filozofuja. wnioskujq

-ujcie lizujcie ^cent
2:

monopolizujcie y^centralizujcie manifestujcie agitujcie

Hjjecie

^^_
aktywtzujede^Xaktualizujecie fabrykujecie / agrtujecie

_ Korfc6wk$ „-nemu" ozna-

cza si? przez potaczenie
-nemu

Skrdty:

„n z „u : materiainemu x^celnemu skutecznernu

idsalny indywidualny

dWICZENIE 37

a.

j^z-^r^
....^^^ r̂^:.

i&^r^

WE^l ZZ^' .-<^?~^\^^—— ..
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c.

aktywizuje, anaiizuja., celuje, buduje, obowiazuja., interesuja., informujcie, magazy-

nujecie, potrzebujecie, gospodarujcie, proj'ektujcie, rezerwujecie, wnioskuja., aktual-

nemu, idealnemu, indywidualnernu, fabrykuje, sekundujq, kierujecie, post?pujcte,

maksymainemu, wyhoduje

2. -(I, JJACH, -H-Y)CH; -{i, J)AMI, -(I, Y)Mi; -EJ; -0)EGO; -{O,

OWE)GO; -OWEJ

W celu oznaczania koricowek wyrazow tej grupy stosuje sie. nizej podane speqalne

znaki:

— znak dwumiarowy gorny, biegnacy tukiem pochylonym pod

katem 45° od linii g+dwnej do gornej:V

-ami
-imi
•ymi
•tami
jami

__-2.

*gj

-ego
-iego

- znak nieco wi^kszy niz 1 miara, rozpoczynajacy sie. od linii

g+6wne] I biegnacy pod katem 30° do linii sredniej, ktdrq prze-

cina swoim zakoilczeniem w formie zaoknjglenia w lewo (1/2

obrotu):3z^^
lasami mi$kkimi mttymi filiami

sesjami /artyku+amartyku+ami /aparatami

— oznaczenie „j" na koricu y> X^ s/r~
wyrazu po samogtosce „e": & C/Zs 0*'-

mttej sfabej ^ca+ej

- znak alfabetyczny „e" koifcz^cy si^ zaokr^gleniem w prawo
;

(wiel-

ko&i 1/2 obrotu):

mi+ego sJabego catego drogtego

sx&»~

-go
-ogo

•owego

znak alfabetyczny „o" koriczacy si? zaokrajleniem w prawo

(zaokragienie wieikosci 1/2 obrotu):

kogo Kongo handlowego startowego przypadkowego
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-cwej

-nach

-nych
-nich

-niach

— znak alfabetyczny „o" korfczacy $t§ ™_™„ ^._
zaokrajleniem w iewo (odwrotnte >£ <^/

jak ,,-go"): jrealowei plar.owej

- powiazanie znaku

ttn" ze znakiem
,,-ach", „-ych", ^szynach woinych tanich

^
jaskiniach

-̂nami
-nymi
•nimi

-niami
bibliotacznymi ^/calami bibliotekan

Przy zakoriczeniach „*nej" i „-nego" mozna pomijad znak „n", jezeli nie utrudni

to napisanta i odczytania wyrazu:

^^ZZZZI 6^- ^ /£<
pi$knej ^c*In«i pi$knego ^Xaktualnego y^alctyi

^
pi?knej aktywnego

uczynnaj

Skrdty:

"^g^
sumiennej

s-^X
ia$n6QO monotonnego

2f
zwalonej

^chrowiego

^_ ^d ^
tych tymi tBQo tamtych tamtymi tamtago

dWICZENIE 38

y^Z^^zJ-"

t*~^iy^L&^s\ ^^/rr̂

^2^S22^Z2t

CZjP^JZ z^:

-^
-^v 2

A u^b V^j C>0

112



-z-n:r^7R

~77*zr7̂

Co
y%^*-

:z£i::z:;:z:;z::.:

c.

skafach, ostrych, gomych, plakatami, stopami, waszymi, podaniami, state], ficz-
nej, miiego, sklonnego, rentownego, planowego, celowego, handlowego, ekspor-
towej, stokami, groznymi, przyborach, skromnych, kolej, kolejnej, materialnego,
nadmiernego, kosztownego, stanowego, ciasnymi, przewodach, zwiazanych, dziel-
nymi, dzietami, gruntownego, gruntowego, licznego, oddziafowej, centralnyms,
centralami, gotowego, nadwoziach, zakazanych, warunkowego, przemysfowej'
nastepnego, nowej

3. -{DZ)AC; -(DZA)JAC; -(DZ, J, DZAJ, WAJ)ACA I POCHODNE

Koricowki imiestowu nieodmiennego „-ac" i ,,-jqc" oznacza sif przez poiaczenie
znaku „c" tak j'ak po „o-a" i „io(ia>joQ'aJ"; koncowki te maja. rowniez dodatkowe
znaczenia ,,-dzac" i ,,-dzajac":

ac
dzac

pai^c
2

wierz^c y^/gramczqc / p+aczqc prow*
dz^c

1<*c

-dzajgc

^7daj4c

rezerwujq

siejqc

bo: gf-^
rezerwujgc dajq %\e}$

przepro-
wadzajgc

// ^/zgadzaj^c

Przy oznaczaniu koricdwek imies+owu przymiotnikowego czynnego pisze si$ na
linii sredntej znak koricz^cy wyraz; do oznaczania „a" oraz „y" w koricowkach
,r3ca" i ,#cy" wykorzystuje si§ znaki diakrytyczne tych samog+osek:

-qca -qcy ^ce

-d- i....^..

-aca. -acemu piszqca piszqcy piszqce piszgcg pisz^cemu

2£.....,./^. .zz/ ^
-acym -acych -acymi -acej -acego piszqcym piszqcych piszqcymi piszgcej pis2^cego
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Wymienione wyzej znaki korfcowek imieslowu przymiotnikowego mm dodatkowe

znaczenia: —7 f J
T2L Z 7Z

/\aktualizujacymi /'aktualizujacymi/ <i
^generali2uiqcego lezaca tacza^y formujacemu

automatyzujacej

Porownanie koricowek wyrazdw:

D _ a/ ^2
*> z

fabrykach fabrycznych fabrykujacych

2)

3)

V^" yspy^
fabrykujac

IZZZIZ
systemami systematycznyrm systematyzujgcymi

iz:
V

systematyzujac

^ ^
'obowtazany 'djowj^nego

obow,,zane
ob<iWiazkowegoobowia7kowei obowiazujacej

CWICZENIE 39

a.gg^#^
W7̂ ^^
b.

^^^

2
Jk

2z?^?y 275^5 -

~32^ZZ.

Z^^
2.

.l^LjJ^L

' .ftz«f &orlcrfw£? „*ywajqca" i fef pockodnymi 2aznacza sif samogfoskf „y" w poprzedza-

jqcej koricdwke czfM wymzu; inne samogioski wformach pochodnych siq pomija,

114



c.

biorac udajac podafac, budujaca, rozkwitajaey, doskonaiacy, meehaniztijaeych*

pe*nia.'cego, rezerwujacej, gospodarujacy, handlujacym, sytuuiacst, wymagaja^ymi*

magazynuia.ce, procesuja.ee, propagujaca, nazywajqeej, przykrywajaeej, zgadzajacej*

decydujacemu

d.

jQl. JZsL5uL-

Z3Z*«<£e.~ ~-
?

/v

i5&.-.-r*.~£-

&-, -f

At^aci^-

tt 3BL

jdL>£L^~£L

/22Lq^J^.^C^

4. -(E,0)WANIE; -(W)YWANIE ! POCHODNE

Wszystkie znaki koricowek tej grupy rozpoczynaja. si? od atfabetycznego znaku

koricowego samogtoski „a", natomiast koncza. si? ostatnim znakiem brzmienia

koricowki:

•wanie -(w)ywanie
-iwanie

wyr-wanie wyr-ywame ^^^^
Przed znakami koricowek ,,-wante" i ,,-Mywanie" (a takze przed znakami nast?-

Duiacvch koncdwek: ,,-wac", ,,-wa*", „-waj<f, „^ajac''> Pomija si? samogtoski
pujacych

„e" i „o":

rozl(e)wanie skier{o)wanie skier(o)wywanie

•wad Tv^ywad" przech(o)wad wypar(o)wa<5 naMeJwac
1 ,v

przech(o)wywad wypar(o)\wywad
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W odroznieniu od poprzednich znakow zakoriczeri

tej grupy znak J" kortcowek ,,-waf" i „-(w)ywat"
jest umteszczany o 1/2 miary wyzej:

-wat -{wjywa*

por-yt
7ZIZZL
por-wat por-ywa*

Z2ZZZ2I
wyr-y+ wyr-wa* wyr-ywat

/

ogrz(e)wajq okr(y)waj"q ^j?ogrz(e)wa]ac okr(y)wajac-{ylwajq -(y)wajac

Na podstawie omowionych wyzej zasad mozna tworzyd daisze formy pochodne:

dozowany tadowaniem
igdowaniu egzaltowanej* wykazywanemu

CWICZENIE 40

^^fs^

-g^SgSgg
JJJp^W—

?y zz_ -^^
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2

c.

udawanie, skandowanie, nawoiywanie, skazywanie, kupowat, skasowat, odpoczy-
wat, polewad, nrcodelowad, przegrywac, porywaja., spozywaja,, sekundowac, trans-

portowad, realizowanie, traktowanie, prasowanie, instalowai, sterowad, ukrywaja.,

stopniowac, murowany, rozlewaja., wymachlwat, hamowad, umocowanie, zgady-

wad, przezywa*, polewajac, rozlewac, poszukiwac, analizowat, fabrykowanie,

konferowac, okrywajac, nadzorowany, inwestowanie, inwentaryzowad, mono-
polizowanie, zszywaja, centralizowanie, magazynowanie

5. -(Y)WIANIE I POCHODNE

Znaki koricowek te] grupy tworzy si? podobnie jak znaki grupy ,,-wanie" z ta, rdz-

nica., ze sa. one bardziej pochylone (kat 30°):

•(y)wiam zama-wiam (y)wiacie wyma-wiacie

tnne formy pochodne:

wymawfclifcie wymawiatby wymawialiby wymawiatem wymawialiimy^

* W koricowym „-tmy"pomjjtt rip zndk ,J".

.
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dWICZENIE 41

a.

C^^^ jS2_ i^,^r<!^,

-A^ 'OS *W

z:^*^

b.

zabawia<$, podziwiam, wyJawianie, ponawiacie, omawiaja., odnawiany

c

jxL jZXAu:14.

^^ZL£t£
4aoSs 6aa/Z-

Tv^xL

Qj&Lz.

6. -OSC; -{UIWOSC I POCHODNE; -{S,C,DZ)TWO

Dla oznaczania koricowek te] grupy wykorzystuje si? nizej podane specjalne znaki:

znak jednomiarowy, rozpoczynajacy

si$ od linii g+6wnej i przechodzaey

Jukiem przy linii sredniej do ostre-

go zakoriczenia na linii gtownej:

2HZI
-osc ostrosc gotowosc
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Przed znakiem ,,-osc" pomija si$ znak bezposrednio poprzedzaI%cej go spdrgfoski:

y&6 wartosd wroaosd /biegtosd wartosd

Formy pochodne skrotow:

wrogosd<
'*LJCL

rozbtezno&S do&*

THZ3~zn
aktywno&S sposobnoid indywidualno^d bankowoi6*& lurfzka&/iudzko&'

tudno&

-{l)iwos<5

-itosd

-isto$d

-iwnosd
-itelnosd

-ytelnosc

Podniesienie znaku koricowki „-o&" o 1/2 mfery nadaje mu nowe

znaczenie:

tkiiwoSd pracowito& spoistoSd

Zroznicowanie znakdw tych

koricowek zapobiega dwu-
znacznosci niektorych wy-
razdw:

^o ^°

naiwno&S wierzytelnosc

jOl jOl
wiasnoic wtaiciwosc rnoznoSd mozliwo^c

Sk ' 6t v: ^TY-P' 1 g 5 ~~^H
niepod!egta&5 okoliczno& oszcz?dnosc odpowiedziainosd punfcttialno^

i ^s ^KT~V1Z.
przedsi^biorczosc przysz*o& przeszlosd suwerennosd swiadomosc

twdrezo&S7 wytw6rczo£6
>o ^ y^—p-r-

wi^kszoic zdofno&: HoSd etektrycznosc

Znak „-two" ma nieco innq form§ graficzna. roz znaki omowionych wyzej kori-

cowek tej grupy:

— znak rozpoczyna si? na wysoko&i 3/4 pofai gfdwnego szero-
r? kim zaokrajleniem przy linii sredniej i koriczy sie ostro w po-

-two, -stwo
-ctwo, -dztwo

fowie pola dolnego {wielkosd 1 1/2 (Diary):

^ //> j? v^.
'doHridztwe

Znakiem tej koricowki skraca si# takze diuzsze czesci wyrazu, jezeli cz&c poczat-

kowa wyrazu pozwoii na jednoznaczrte odczytanie catego wyrazu:

o/sgd0vmJctw0 /sadownictwo /ratowttlctiw© ' , /
ustawodawstwc przeciwierfstwo

119



S k r 6 1 y:

/oat
if? _S

paristwo u / _. Xbogactwo /hutnictwo /mtnlsterstwo /
bezpieczeristwo

;; rf zz£
mocarstwo

W-
przedsifbiorstwo racjonalizatorstwo spoteczerfstwo wspd*zawodnictwo zwyci?stwo przewodnictwo

CWICZEN1E 42

^^^

b.

ZZIZ

zzzLzzxQzn
JW^.

^TTvy

•^T"7^r^?n-

Z^T'^-S

•Z^T-77^-77-1

:zd::z3

—£__,^3 sn

g7"g7 7*
33? ) ^V> -^^i

d.

ztpsd, kolejnosc, zawzi?tos<5, pobtazliwos£, ogrodnictwo, sasiedztwo, rodzertstwo,
gospodarstwo, elektrycznpSi, niepodlegtosc, mito&, stabo£6, zwi$zto&, gadatli-
wosc, malarstwo, lecznictwo, mnostwo, cztonkostwo, przedsi^biorstwo, banko-
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wo&, raehunkowo$6, sadownictwo, sadownictwo, mocarstwo, punktualnoic, lud-
no$e\ wspd+zawodnictwo, zwycifstwo, SwiadomoSd, obywatelstwo, hutnictwo

7. -NIK; -CZYK; -KOW; -NIKdW; -C2YKOW; -SKOP
Znaki koricowek tej grupy wywodza. si<| od znaku „k" lub od znakow czastek wv-
razdwz„k":

ZZ±.
-nik

•czyk

— znak
siony

ry:
szf:
trawnik miemik wirnik walczyk orczyk

Formy pochodne skrdtdw:

,y Zbieg „ni$k" w koricowej
/' cz&ci wyrazu oznacza sie.

•nisk podobnie jak „nik":

- znak dwumiarovvy rozpoczynaja/
cy si<= jak „k", biegnacy pod
katem 45° ku linii dolnej, przy
ktdrej koriczy si<? mafym za-

gifciem w lewo:

-kow
2

makdw, /znak6w / brakdw

W podobny sposob oznacza sie kotf-

cowk$ „-sk6w", lecz znak „sk"
wraz z cz^scia koricowa. staje sie

znakiem trzymiarowym:

- znak ,,-kdw" pod-

niesiony o 1/2

miary:

paskdw /kaskdw blaskdw

w)ik6w
czykow

-skop

znak dwumiarowy dotny —
identyczny ze znakiem „kon";
nie uiega przesuni^ciom przy
oznaczaniu samogtosek (z wy«
ja.tkiem wypadkdw wynikaj>
cych z techniki taczenia):

\0V ^P^fr y wVQjFwW

Skr6ty: —^

daktyloskopia

<ed—

dziennik hutnik
Z
kierownik

robotnik naczeinik sktadnik ^^sojusznik zwierwzwierzchnik
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CWICZENIE 43
a.

70/ <*? J/ ">f

c.

piornik, wirnik, grzechotnik, namiestnik, ognik, przeciwnik, przewodnik, straznik,

liczntk, wiekow, znakow, nawykow, sk+adnikow, krukow, wyskokdw, d+uznikow,

zwierzchnikow, czynnikow, sojusznikdw, diaskop

d.

J3&j£&3&^

*s£Z\ as..

J2,. Z zJ2_

^L^Jj^dZ^sx.
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8. -IZM; -Y2M; -1STA; -YSTA

Przy oznaczaniu koricowek tej grupy stosuje si§ zasady taczenia znakow matych
po„t-y":

_ - oznacza si<? przez po+aczenfe znaku „i-y" ze znakiem ,£'; przed
znakiem tym pomija sif poprzedzajace go bezpoSrednto spof-

-izm gfoskt, jezeli poczatkowa czesc wyrazu pozwoli na jednoznaczne
-yzm odczytanie wyrazu:

IZ

.ot-/_
archaizm rasizm

. fliL .'. 4-Z21
aforyzm spiry(t)yzm

Cz?sto na zasadzie sugestywnosci skra- ~j^f __^_~.
cas%d+uzszecze&i wyrazu: 3u~- "—^r^daltonizm pesymizm ^^aogmatyzm

Skr6ty: Z^ZZII^ZZZZ_ZZ2IZZ2ZZ
/antagonizrn demokratyzm ^Hcomumzm faszyzrn imperiatizm

krytycyzm internacjonalizm leninizm

:z: „.tt32_

militaryzrn

2^
:iz:

nacjonaiizm

racjonalizm patriotyzm hitleryzm

— oznacza sie znakiem ,,st" podniesionym po „i-y"; zasady porni-

jania spotgiosek jak prey znaku ,,-izm, -yzm'%".

-ista

-ysta
_ChL

/^y~ $r-
rasista pesymista daltonista

^
kontysta

~^zr^ <s7^> :*z:
rewolucjonista rewizjonista rewolucja rewizjonizm

{umowne zriznfcowanie}

Z wyjatkiem samogtoski „a" wszystkie inne

samog+oski oznacza sie po tym znaku:

dWICZENlE 44
a.

-^^^-y-

mgiisty uroczyste

;^j£5Er=^
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~

Z^T^ -w^^w

b.

tragizm, cynizm, pesymizm, dogmatyzm, rowerzysta, koiorysta, oportunista, oku-
lista, Itsty, archaizm, rasizm, dentysta, aforyzm, pesymista, mgliste, dogmatyzm,
specjaiista, tradycjonalizm

2^
9- -GRAF; -LOG; -tOG; LdG
Oznaczenia koricowek tej* grupy sa, zwiazane graficznie z cechami znaku „g":

. .- pota/zenie znaku „g"
ze znakiem „r"; pfzed Z
,,-graf" nie oznacza sie

samog+osek:
^ngraf

Koricowe znaki wyrazy
dopisuje sie. do „-graf*Y

Znaku „«graf" mozna uzyc
do oznaczania innych.czq-

stek wyrazu:

- znak trzymiarowy; rozpoczyna sie ostro od Hnii gomej, biegnie
pod katem 45° do Hnii dolnej i koriczy sie. jednomiarowa. pftla.

-log zajmuja.ca. pole dolne (Jak petla „g"); niektdre samogtoski po-
-tog przedzajace znak pomija si$:

46g

...Wiwi^L

monolog natdg

Wszystkie znaki koricowe wystepuj^ce po znaku „-1og, 4og, -tog" dopisuje si§:
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Znak ,,-log" stosuje sie rdwniez do oznaczania po-

czatkowych czartek wyrazow:

CWICZENtE 45
a.

iogika logarytm*

litograf, fotograf, kartograf, geografia, biografia, scenografia, kaligrafia, katalog,

astrolog, kardiolog, stomatologia, geologia, archeologia, biologia, zoolog, roztogi,

psycholog, morfologia

.j/, <^<^p?^. „^^^_^_J^?_

10. -LIWY; -TOR; -TUR(A); -N0)A(5; N4<S

Koricowki tej grupy oznacza sie. na rdznych zasadach — w koricowce ,,-Hwy" pomi-

ja sie koricowa. zgfoske, pozostate koricowki oznacza sif za pomoca. znanych jciz

znakdw po+aczeri sp6+g+osek i poszerza si§ ich znaczenie:

— po+gczenie znaku „\-\" ze znakiem „i"; polaczente przebiega

wedlug zasad igczenia „\-k" z poszczegolnymi znakami; po zna-

ku tym nie oznacza sie zadnych samoglosek koriczacych wyrazy:-liwy

1 Przy iqczeniu ze znakami lewoobrotowymi petla dolna zmienia kierunek kreHenia.
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se=^
Skrdty:

iwy
2

sprawledllwy mozllwy niemozliwy

r> — xnak „tr-tor":

-tor

-tur(a)

Skrdty:

-S£ZL~-.
lokator protektor ,/garnrtur / awantura / apretura

7t:
administrator

3—g?—s-—£
agitator dyrektor dyktator faktura imqator

&L
-yxsor ±. CD.

Instruktoc y^ nowator propagator wizytator /aparatura
konstruktor

- znak „nt-r»d":

-na<5

-na,6

-niad

Z^Z^_ _
^aczynai wspominad omtng<5 tong<S

x /zabramac osianiad

-nacie

-niacie

S kr6ty:

CWICZENIE 46

a.

w pensjonacie 'zabraniacie skiantacie

przyczyniad Crozwin$6

J^$?3*j£l„ Lx:.„ C^lILjiX*»?^^Tr!^~

f^i^z:
ZSJ^n^HZL
126
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222^=£2 2!:

^yyK^—j^k^Z^-^^

J M̂^id^J&f— ^&



ktotlswy, szkodliwy, chorobHwy, zartobliwy, ztosliwy, doktor, makuJatura, uwer-

tura, obcinac, wspominac, stance, przeminad, dmuchna.6, pominad, tknad, zamie-

niad, wyganiac, przyczyniacle

/z£%BlLi T

7

<£v ^\ &dL^^Lc^£.

~^^
S<~/' f"

11. -(S,Z)NIENiE I POCHODNE; -GNIENIE I POCHODNE

Koricowki tej grupy sa. graficznie do siebie podobne, rozni ja tyiko inne po+oze-

nie znakow w ukladzie liniowym:

rozszerzony znak „n" (znak Sdentyczny jak skrdt „nasz"):

-nienie

-snjenie

-znienie

-lenie

-name

-ii_

natchnienie uwolnienie
schronieme

iz:
cisnienie spoznienie

oddalenie zaza lenie jelenie wspominanie pozegnanie

Ewentualne dwuznacznoS- ^^^^
ci rozwi^zuje znak dtakry- /^y
tyczny „a":

-<££2^r^*^__„^

-gnienie

-znienie
-zenie

poczynienie poczynanie podpateme podpalame

znak „nienie" usytuowany tak, ze lima g+owna
przecina go przez Srodek:

-zanie c/&-^^
y

Cs >fi

-dzenie upowaznienie . . hr" -~«~^«;« zamrazante prowadzenle ztudzeniekw «i i^tnc
2alozenie zamrozeme

Ewentualn$ dwuznaczno^*
ci rozwiqzuje znak diakry-

tyczny „a": ponizente ponizanie okrqzenie okrqzanie

£dricdw£f w/ezy czyte<5 poprawme: „magnaci'
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Skrdty: 2 -£.
zagadnienie zezwolenie pozwotenra p potozenie

rozpowszechnienie

zgromadzenia . zarzqdzertie rozporzgdzefiie

dWICZENIE 47
mm

"U(i—n^

13^—777-ry^z. Z^ 2*

zz

o**^^- <y^x-=lar<

17^/?^ 'a^

^E *>^ *g&L

.^^Jg&g^rr^* .,.,*< , „ ,<Vf *-»

u&TSs**.

^

2Z^Z

y&zz^riz!r

TZL^ -A.

*L

jzL, v^_
~/^^r~-

C.

peJnienie, wzmocnienie, poczynienie, poczynanie, objaSnienie, zapalenie, naglenie,

mielenie, wycinanie, drazenie, draznienie, odpr§zenie, okrazenie, okrazanie, wy-

drazenie, wydrazanie, zagrodzenie, odprowadzenie, powodzenie, pograzenie, prze-

ciazente, spbznienie, przyznanie
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b.

ktdtliwy, szkodliwy, chorobliwy, zartobliwy, zto^twy, doktor, makulatura, uwer-

tura, obcinac, wsporninac, stance, przeminqc, dmuchna.c, pomfna.6, tknad, zamie-

niac, wyganiac, przyczyniacie

.s /*?-?.///

z~-s,^oss-
•f-

sxafl/^-J /̂y~7

7

.^Oa- . ~*t, IE^\ V <S

-j*7& 2ki^

11. -(S,Z)NtENIE I POCHODNE; -GNIENIE I POCHODNE

Koric6wki tej grupy sa, graficznie do siebie podobne, rozni je tylko inne pofoze-

nie znakdw w ukiadzie liniowym:

- rozszerzony znak „n" (znak identyczny jak skrdt „nasz"):

-nienie

-snienie

-znienie

-lenie

-nanie

natchnienie uwolnienie
schronieme

IZ

oddatenie
-«£-.

cisntenie spoznienie

zazaienie jelenie wspominanie pozegnanie

Ewentualne dwuznacznoS-
ct rozwiazuje znak diakry- ClL &L=z=^~*l <dcL=*. «s£_

".tyczny „a :
poczynienie poczynanie podpalenie podpalanie

-gnienie

•znienie
-zenie

-zanie

•dzenie

— znak „niente" usytuowany tak, ze linia gtdwna

przecina go przez frodek:

roztargnieme

upowaznienie aWtanJT zamrozenie
™™™ P^wadzenie ztiKteenie

Ewentualne dwuznaczno£-
ci rozwtazuje znak diakry-

tyczny „a": ponizenie ponizanie okra^enir—^ okrazanie

* Koncdwk$ rmlezy czytad poprowme: „mogmci'
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Skrdty: Z -«£_

zagadniente zezwolerue pozwolenie ^ potozenie
rozpowszechnienie

_^^^2zrrl.

zgromadzertte zarzqdzenie rozporz$dzenie

CWICZENIE 47
a.

^zr^^

-y^—^*" *4L 2^

^: 3̂£^*«-f£-

^ sz;

SJrSSss^^r-^—*-^^***^^"

j7 ^jt^P-x.

^KL^^^-y^-

2F
-^^>^^™^.

-^^r

Z
7ZL -

Zf

^fc\
;
_r-

*?^

2z^z

peintenie, wzmocnienie, poczynienie, poczynanie, obja&iienie, zapalenie, naglenie,

mielenie, wycinanie, drazenie, draznienie, odpr^zenie, okrazenie, okrazanie, wy-
drazenie, wydrazanie, zagrodzenie, odprowadzenie, powodzenie, pograzenie, prze-

ciazenie, sp6znienie, przyznanie
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jJ2L *4L-

or/-

r 9 e

-^y r<Xr.

vC-^r A* ^L. —£S3&a

-y=^

12. -TEt I POCHODNE; -(EJ,AJ)SZY I POCHODNE; -ENT; -ANT
Dia oznaczania koricowek ,,-te!" i „-(e], aj)szy" stosufe si? nowe znaki; korfcowkf
„-ent, -ant" oznacza si? znanym znakiem poiaczert sporgtoskek ze zmiana. po-
zycji znaku w uktadzie liniowym:

C3.
-tel

-(S)ciei

znak w formie graficznej zblizonej do „tr-tor" kreslony ruchem
prawoobrotowym (odwrotnie niz „tr-tor"):

ZzjQ^*Z3-.
forte!

:^=i
wielbiciel t̂ropiciel

~~7

posciel

z£
przyjactei

przyjaciot

Z
ko&kM

Znak ten mozna stosowac
takze w innych miejscach

wyrazu:
„..<^$Z.. Zj.

telefon^ butelka subtelnv ~ JSc»6>ka kurateia

*zy
-ejszy

•ajszy

-niejszy

— znak majacy form? a-

postrofu, pisany pod
linia sYedniq:

W znaczeniu „-niej$zy" znak moze bye
stosowany wowczas, gdy poczatkowa
czeic wyrazu zapewni jednoznaczne od-
czytanie wyrazu:

gorszy najtrudniejszy

Zjt
najgrozniejszy

wczarajszy

:*^zz!zzz:
nmtejszy mniejszy

•ant

•ant

- znak „nt-nd" umieszczony pod lima, iredniaj przed tym znakiem
pomija si? czesto spolgloski bezpo&ednio poprzedzajace kori-

cowe ,,-ent":

ZZI Q- *=.
mankament /arogant kombatant /akcent
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Czerto pomija sie. przed ,,-ent" dtuzsze —-^-\—
czqiex wyrazow - zapisuje si? tylko O^
cz§sc sugerujgcg caiosc wyrazu: pretendent

Jezelt znak poprzedzajacy „erit" znaj- -^yr-
duje sie w poblizu tinii sredniej, znak f/
koricowki nalezy pisac tacznie: "ekwiwalent

'asortyment

akompaniament

aspirant komplement

Skrdty: ZZ 21
/argument dysponent fundament

1L
gigant eksperyrnent

~GFV

konosament /konsument! y^fcontynent X kontyngent korespondent

2 t " r 11 r - rj^ T - - t - r t - r~ - i i r^F "J^t ' ' J* ' '
'

&1 C~~~ c^2^ nd^i.
parlament prezydent producent referent reprezentaht laborant

Do znakow ,,-ent, -ant" oraz ,,-ejszy" mozna dopisywad znaki innych korfcowek:

ZZJ.
wyzszo£d

dWICZENIE 48
a.

t=s>7~ IT .?
y/

scementuje y/zgorszenie opatentowat najtrudniejszych

*^w£ ^^LyOQ

~^t& / *jf £*- ^^

^zsg^^vz:

IZI^ZZZ?!

~7^&B.
^L.

7^—~g?v^ <V^~™

fotel, motel, tropic iel, wielbtciel, telefon, telewlzja, pateinia, starszy, s-rodszy, naj-

dtuzszy, krotszy, wazniejszy, pilniejszy, wczorajszych, najlzejszego, laborant, or-

nament, atrament, komplement, konosament, kontynent, kontyngent, konsument,
testament
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$L^
„toJEs.

™^

ctL «4 Y

-m 2̂ZZ1

y-^tef*
.^ZL jZ2j22z

°^-J^*&S- Z

rJ? ^*^g£..g£

Tp^-^/ZT-Zf
XJ*

y^-^- J%L- frJ^JLr..

13. -CZKA I POCHODNE; -WKA 1 POCHODNE

Koricowki tej grupy $3 oznaczane zupetnie nowymi znakarni:

- znak dwumiarowy gorny; rozpoczyna si$ jednomiarowa, p^tla.

podobnie jak znak „h-ch", a w cz?$ci kortcowe] biegnie od Jinli

-czka £redniej do Hnii

-niczka g+ownej pod katem
-zeczka 135°:

..j£!L«s

r^czkd doniczka ksiqzeczka

Wszystkie samogtoski oprdcz „a'

na koncu wyrazu oznacza si§: 2VKczki kozaczki miasteczko

— _ znak jednomiarowy kreSiony pod katem 135° od Hnii §redniej

\ do Hnii podstawowej:
-wka
-fka

-Jowka Z£
dawka

^z^l^e:
karafka kryj6wka przystawka poprawka

' Samog+oski na koncu wyrazu — z wyja.tkiem „a'

— oznacza si$ zgodniez zasadami ich fqczenia:
truskawki

Dopisuje $i§ takze do znaku ,,-wka" znaki innych spo+gtosek:

taksowkarz
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CWICZENIE 49
a.

:<zJz^zz

taczka, teczka, potyczka, kaczka, polewaczka, owieczka, poprzeczka, poprzednicz-

ka, sprzateczka, zapalniczka, tawka, makdwka, kawka, pocztowka, krzyzowka,

stalowka, sto+owka, zabawka, mrowka, taksowka, wiatr6wka, przyrodnfczka, ma-

jowka, kryj6wka

c.

^T^
-/4^

jQ^JIA^

14. -(Y)CJA I POCHODNE; -WACJA I POCHODNE; -(TY)FIKACJA

Wspolnymi cechami graficznymi tej grupy koricdwek sa. pQteiki wielko&i znakdw
ma+ych:

— 2na i< uj^ty w forms prawoobrotowej p^telki wielko&i znaku
ma+ego:

-ty)cja

-(n)ica

•cia j&?L /i^*"
stacja racja petyqa

"^ &>•
otwica

stolica straznica

~ZL ^^fL ^ljEHZIL
odkrycia starcia zdjecia okrycie starcie zdjecie
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Przed znakiem tym mozna
pomijac „k", jezeli uprofci

to pisowni? wyrazu:
3Z
lekcja

rj?:
fikcja ~/*k4

mi?* j^L
reakcja

W pewnych wypadkach znak wykorzy-
stuje st§ do oznaczania koricowego

.-ca
". ^>$prawca ^wykonawca dosta

Skr6ty:
/^admintstraqa /^akcja ™/<5gite

J&L.
agitacja biurokracja

~2KZZ^^ 2*

z£l

—^ ~v&r?* ujp» ~V*~

deklaracja demokracja dypJomacja

a£
fabrykacja

~9g"

Z s£3fc»

dyspozycja eksploatacja

funkcja ilustracja instrukcja mterwencja

^ ~JcE-

egzystencja

V <£.̂
interpelacja

interpretacja intel igencja instytucja inwestycja kadencja

^^konstytucja y^konsultacja korespondencja y^konstrukcja UkwWacja produkcja
z: -&* &

komunikacja

"^kc

j^Z^l <2^2QdL J&H- JiSl. *d?L
referencje

j^f2^L
reprezentacja

reformacja rejestracja rezolucja redakcja

JL^f. ^ X
sekcja selekcja wizytacja

reguiacja

-wacja

•zacja

-lizacja

•tyzacja

-nizacja

-ryzacja

znak dwumiarowy gorny nawiazujacy forma, graficzna. do znakow
koric6wek ,,-wanie, -wad" itp.; cz$sc znaku kreslona od llnti pod-
stawowej do Hnii gornej biegnie pod katem 45°; znak koriczy si§

prawoobrotowa. p^telka. wielkosci znaku matego jak znak ,,-cja":

Pordwnanie:

motywacja elewacja mnowacja konserwaqa

'centraltzacja standaryzacja ^modernizacja nowelizacja

jQ^f_
biurokracja biurokratyzacja

^^i

demokracja demokratyzacja
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-{tyjfikacja

S k r 6 1 y:

znak powstajacy przez uzupetnienie znaku „-wacja, -zacja" do-

datkowa. petalka,, wykre&ona. cz^sciowo na p§telce pierwszej:

modyfikacja unlfikacja

A

7Z.
sL

klasyfikac|a
=£ ^

kodyfikacja weryfikacfa

ratyfikacja rektyflkacja

organizacja kwalifikaqja

gratyfikacja

CWICZENIE 50
a.

:ZZ:2T^

~ZZZZ?3E3£

7121.̂ =
IZZ^^Zc^J2Zyf...

s-si*.

akacja, pozycja, stolica, kotwica, spodnice, przeczucia, mobilizacja, standaryzacja,

centralizacja, rektyfikacja, kompozycja, reaiizacja, relacja, czarownica, wulkani-

zacja, kwalifikacja, racja, pszenica, przecznice, gracja, uczennice, modulacja, gra-

tyfikacja, inflacja
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d.

*2pL4/3CL

c^^L *£l

^fJ^ ££.

-£/\Z^—^cP^V

15. -CYJNY i POCHODNE; -WACYJNY ! POCHODNE; -YJNY ! POCHODNE

Dla te] grupy koricdwek jest charakterystyczne zapisywanie ich koricowej zgtoski:

-cyjny
•cjalny

-cjbnalny

polaczenie znaku „-cja" ze zmniejszonym po+a.czeniem ,,-ny'

sz^zzzzz!
stacja stacyjny lekcja lekcyjny fikcja fikcyjny

ITTTTTt.±*=*&L

-wacyjny
-zacyjny

•lizacyjny

-tyzacyjny
-nizacyjny
-ryzacyjny

sanaqa sanacyjny /ambicja / prowincja
'ambtcjonalny prowincjonainy

emocja emocjonalny «xgalny oftcjalny

pofaczenie znaku „-wacja" ze zmniejszonym pofaczeniem ,,-ny":

obserwacja obserwacyjny organizacja organizacyjny

-yjny

-ywnv
-iczny

-<t)yczny

-cjalistyczny

-cjonalistyczny

demokratyzacja demokratyzacyjny kanalizacja kanalizacyjny

— potaczenie ,,-ny" podniesione po „y":

/awaryjny seryjny masywny sugestywny ekskiuzywny
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taktyczny

Pordwnanie

„^SZI i£

ZT*~
,/S J^ c/

y _^Z
tktyczny ^logtczny specjafistyczny: racjonalistyczny nacjonalistyczny

specfalny specjalizacyjny specjafistyczny demokratyzacyjny demokratyczny

Do znakow koricowek „-cyjny", ,,-waeyjny" i ,,-yjny" mozna dopisywad inne
znaki:

-^
lekcyjnych sanacyjnemu

CWICZENIE 51
a.

centralizacyjnego akHmatyzacyjne masywnymi taktycznej

~%7#r

~^^Z^EjZE?Z

"zztz^^^h^

c.

3j*£- j&z^QLzl-
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A^
J*L r ^~^~\<**^—1 Op

rA &-

S-rJ?^L
'6^- 6f-

jZlfysf

%/- r^fV*^

7 f/?&^ &̂

^s-^--\

Q€ a? -f 4o

•n.

7
/*

t?r£J%^ &J-

o
& MT^-

y^u

A. t-7' ±?
J

-$^^%-i/l

Q* oy yy (2^
*KZr

7**£"- _

C V^

^ Qr'^r&4

Y ^7

<$£~^y^ %J^~
* ^ #f~~^

CZYTANKI STENOGRAFICZNE
I

1. ZASOLENIE BAtTYKU I MORZA CZERWONEGO

1
' _^L*=^J2£j&?lr^0^J&^

-^-C-~E-
2. OPADY A SASIEDZTWO MORZA

^-&tj2Z^j£-s2Llp^L<^:..r_

.rj2„/?: ~....:x>....

L^Z^
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.^JLr^^Ly-

3. RGZWHARY ZNAKdW TOPOGRAFICZNYCH

£k.

.^„.Zl.^:„^w.^^: T̂^
4, W EUROPfE BRAK PUSTYN

.^....^ q^^^^z^^lL^^c^u _̂^l-^_.„^^-_^---^

z^ X dSt

"III ^(^^

5. DLACZEGO EURAZJ* PODZIELONO NA DWA KONTYNENTY

y^
*2 ^Ls^L^

_A

6. ZAMARZANIE SZYB

-wjjft^ <aL...J^ ^rdfes.
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w
^JL j.^L^.~j^-„j^~~j~ z^lr^^

7. GORY SWl^TOKRZYSKiE MNIEJ STROME NIZ KARPATY

.JHTZ5-.

^^^LS^^ir^^k
v-

-Tfr

/?•> < ,€., ^ ^-

8. TOPNIENIE SNIEQU

^r^l^Z^^Zl_.^x^-^r.:^n

j^£^.^^-^-4-„

i--^:

9. DZIEN t NOC

~~?

^ id&L
s

*- ^
10. UROKI BIESZCZADOW

-JaLe^tgU^plfL ~y~

1 denudaqa: catoksztait procesdw geologicznych prowadzqcych do obmzeraa i wyriwrumia

powierzchni Iqdow 1 39



.„„<^£T.^^

zf~

11. STARE MURY CZERSKA

*2t X ^,',.2JLJLd2^.

tLL^. rw

6 z&L- <e^~" -zP z.

= 2—
y
4f ?

jO— ,_y_ ^
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ZESTAWIENIE SKR6T0W

A.

aby

administracja

administrator

agencja

agitacja

"C5 agitator

agronom

agronomta

akademia

^
akcja

aktualny

aktyw

albo

analiza

Anglia

antagonism

aparat

aparatura

-^
^ argument

Ol

-^

^

artyku*

atmosfera

Austria

Australia

aut&ntyczny

SUtOflOntia

awangarda

B.

*P"

bardzo

bank

bqdi

b^dicte

b$dzie

b^d2terny

\>^^ bezwarunkowy

£k£.

bez wzgl^du

bibJtoteka

fc#M*W ^#^J| 43n^v4p-
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biok cho£ demokracja

bogsctwo

bowiem

budowa

*&** Zi^2~ demokratyzrT
l

CO

C23S

.z_

demokratyzacja

dia

buriuazja

czerwiec (czerpad) §TT_ d*u9°*d*uSiJ

czesto

/?_
by6

bylbym

bylibyfcie

^o.»

z

CZ$£6

cztonek

cztowiek

dobrobyt

dobry

dobrze

w.
czwartek doskonah/

eel

charakter

czynntk

D.

dostateczny

dotychczas

chce deklaracja ^ dotyczy

..„.„>>..

chociaz deiegacja &P dowdd
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duzy elektryczno&S £ Francja

dyscyplina energia mi front

dyktator ewentualnie ZZL fundament

2^ dypfomaqa ™£s^l fundusz

dyrektor -at fabryka Z*Z fanta*

A^^ dysponent 20^ fabrykacja Q t

LS

-y/UL

dziennik

dzts

W,

77

fabrykat

fakt :zz

gatunek

gdy

JO- faktura gdzie

egzystencja /v faszyzm genera*

ekonomia £/ finanse gigant

eksperyment ~7T~ flota g*$boki

z:

ekspioatacja

eksport

forma

2 ) fragment

gWwny

godzina
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goqpodgrk*

-7

H.

hamM

*^****

_^_

historia

hitleryzm

hutnictwo

hutnik

L

Uote

Hustracja

^r J imperializm

^^L*L-.
im wi^kszy

/ inicjatoc

inicjatywa

intelsgencja

„_/„......
y^ tnternacjonallzm

interpelacja

interpretacja

interwencja

y^, instrukcja

/(J^ tnstruktor

^
instytucfa

/2& inwestycja

//y^y inwentaiz

inzynier

j.

~""Z m

Japonia

J0CKtn

jednakza

jednolity

jednostka

^^ iest

11

juz
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K.

j£f° kadencja

[

J$s
~

kapha*

J^^_ katastrofa

&\SZ katsgoria

kierownik

kierunek;z?i

kiika

Z2;

^ kitkadziesiqt

/^

kilkakrotnie

kiikanascie

/\f klasa (kultura)

kotektyw

komltet

komptet

komunikacja

komunizm

konferencfa

koniec

/ koniecznie—r

konkurs

konosament

konstrukcja

/ konstruktor

/ konstytucja

"f—TT
konsultacja

7"

_ konsument

/ kontyngent

"7T™

_ korespondencja

Jr^ korespondent

77 *N

q/^ Krafcdw

—™,

t^O kredyt

krdtki

^^ krytycyzm

7 "" kto

ktdry

' kwalifikacje

,
(kwalifikaqa)

kwiecieri
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!*« M.
£^f mt^dzy innymi

laborant ma miHtary2m

zzz Lenin magazyn z: minister

*~**JBK*^-—«»*»-^
leninizm magazymer ministerstwo

//^ tecz (tezy) maksimum minimum

'&L tedwie
>.."%w*«••***—*

marzoc mmiita

z£ lipiec maszyna ./Zll *«*

lirtopad material "Z mmej wiQcaj

SI

2Z

itteratiira

lub

ludzie

z^:

metoda

metodyka

mianowicie £

mocarstwo

mogJo

monopol

luty J^r*"*-- m*miejsce mowa

*•*
mtesiqc

:&

maze

mozliwy
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JL
mozna natychmiast niewiele

zz m6wi6

myfl

N.

1ZZ. •MnnrcX

niebawem

niezb^dny

niezwJocznie

—*-j^-

^Tj^ mezwykte

na niechce
"7SO

nowator

.*ZL
naby6

nacjonafizm

niedziela

*

—

-~$P «» kazdy Q^

nowy

s±aL^,

naczelnik

nad

najbardziej

namovwa

<*zzdL*L

niekiedy

niemoziiwy

me ograniczany

nie ogramczony

(nteograniczony)

.nS-

—

obowtqzek

obywatel

oczywiscie

odbyd

-/„ nasz ^^_] niepodiegJosd ^J^. odmowa

-jOQ..
nardd nterdwny -t^^Tl- odpowiedzialno&i

natomiast ^^\S^ nJenSwnomtemy

jd.
odtej
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=z

-?T

odzewn^tr*

og6lny

ogromny

oko!iczno&

parlament

patriotyzm

^ pehiy

poniedziaJek

pontewaz

£ paidziernik did/ po^pieszny

postulat

okoto pewren potQzny

• •
••

•
• • " MM r

•

J\/ olbrzymi

f _
oprta

organ i2aqa

oszczodrto££

^ Plan

pod wzgf*d»m

polityka

^jr__ potrzeba

potwtcrdzi<£

pozwolenie

C»~*G poiw6d

trfwiata

oto (ot6z)

£ Polska

poJozenie

^C^ pomagai

^E
praca

pnrfabrykat

partstwo

148

£
pomoc

pomyil
pomys*

/^V prezydent

pfobtain



^
^

procent

proces

producent

produkt

proletariat

*/^ j przedsiQbiorczo& p

i22

przedsi^biorstwo

pmbyd

^ racjonalizatorstwo

jCU.
ra*

tcyrf* redakqa

pffZ0ffiyst

-±

II II! ^pi^J**JJ^J^ ^JW !! II '" %fcW " "TTTg

proletariusz Jufl_\ przesz*o&5 i>^>?^L reference

^^> propagacja

/^ propaganda

propagator

proporcia

przewodnictwo

przybyl

przyczyna

C^

^^^p w^^ ^^fc^%^^wHw aaw< *^p

prostopadty

przyna|fiinw|

przypusz€za£

przy$zio&

Tjj/ pcwda wszystkim /J^\ punktualno$<£

7s

referent

reformacja

regulacja

przyczynial rx^f^ rejestracja

^^
rcprezentant

reprezentacja

q// ftwotucja

\jf^ i j
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cJ^> . rezohiqa

at. rezultat Cy^ ryimk

—i^*y

sojusznik

_^kC r^czyd rzecz
75:7

soejaliznt

G.

2t
robid

robotntk

q/ 1**" rzeczywtfcie c^J/^/L

s.

spoleczertstwo

spotaczny

^ rozkwit „w^ sekcja

rozpowszechnienie

rozporzqdzenie

LZ sekunda

seiekcja

^= sprawiedliwy

£^ rtopteri

rozw6j qQ «*ja strategia

31 rowniei

rdwnolegty
.s«<<l

stebie

SIQ

^^J? rdwnomiemy ^y
7TP7^

—

skiadntk

"7T strona

rtwierdzid

styczeri

^ rdwny skutek ^zi sukces

150
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Zswdj

system

sytuacja

&%/

tamtej

tamten

tamtedy

O
trzeba

tu

Uttaj

X£L

szeroki

szkota

szybko

szybkoid

iroda

"TV

te

technika

technik

tej

tan

termin

twierdzid

tworzyd

tw6nczo&5

tydzieri

tytko

tymrazem

Z3 swiadomoii to tymwi^kszy

x swiat towarzysz y^

T. \gyf traktat ^/£x uaktuainid

ta

if.
tarn {tymj

O^—

jO~

transport

tmd ^ns^iL.

uaktywnid

ubezpieczenie
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udoskonalte J7^_j_ wtQk$zo& _^n

2: uktad wktei _^

2C upjyw

~7® ustrdj

dwczesny

2
w.

zzz

I2ZZ

waga

Warszawa

warunek

wazny

wbrew

wewn^tr2

2^:

;z

q/ uwarunkowa<i y^

wielki

wizytacja

wizytator

uwzgl$dnib (j? wlasny (walka)

wntosek

wnioskom

2 wo***

x: wogole

/
wokoio

-£ .

4 *°wowczas

wrzesturt

wskutek czego

wspaniaJy

wspdlny

wspdlnota

*~ wsp6*zawod-
,„ nictwo

wszechstronny

/y wszystko

*~v/ wtorek

wycieczka

y
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**

jjcl

~K1

Z

svwdl

system

sytuaqa

szereg

szeroki

szkola

szybko

szybkoid

iroda

£wiadomo£d

swiat

T.

£-

&

&,

AL

7-j

_^?„

___jCJ^

tafntef

tanrten

tamtQdy

te

technika

technik

taj

tsn

^^^O tannin

o/"

tarn (tym) jO»

to

towarzysz

traktat

transport

tnid

O'
trwto

til

tutaj

twterdzi£

/ tworzyg

tw6rc20$<£

^>/^\ tydzieri
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TLUMACZENIE CVWCZEti 1 - 7

CWICZENIE 1

baba, babka, zaba, taba, bal, kabata, bak, Alabama, czapa, czapka, czacza, macza,

bacz, palacz, tamacz, hak, hamak, fach. Bach, macha, waha, pcha, fatwa.

CWICZENIE 2
gafa, gag, gapa, gama, gaza, gmach, Haga, Aga, agawa, bagaz, gmatwa, szafa, kaszka,

szkapa, szpak, szach, wasz, masz, kamasz, fatsz, patasz, czasza, czaszka, apaszka,

wasza, pasza, kasza, baca, patac.

CWICZENIE 3

a.

tama, taca, tabaka, wata, chata, baszta, mata, tata, akta, szpatta, bat, kat, alt, akt,

szpagat, maszt, sak (ssak), Saba, smak, salwa, sadza, masaz, kasa, pasma, psalm, tasak,

asfalt, wasal, bas, as, kwas, lampas, rak, rasa, rata, Rawa, rampa, rdza, para, Sparta,

lampart, frak, farsz, farma, marka, martwa, marsz. maiia, brawa (barwa), Barbara,

makabra, bramka, Abraham, barszcz, Arab, arak, ar, Sara, smar, bar, rabarbar, dam,

dama, data, dbata, parada, lada, padam, Ada, rada, arkada, Adam, czardasz, szpada,

ad, sad, nam, nawa, narta, namaszcza, nasada, narada, napad (napadt), rana (ranna),

nagana, Hawana, arkana, sarna, kanapa, kanat, banalna, gang, banan, szansa, awans,

fanfara, tan, chan, szatan, baran, kaftan, kasztan, szampan, batwan, dzban, barba-

kan, Wanda, banda, bandaz, szantaz, sandat, wandal, kantata, antaba, kant, amant,

bazant, palant, baza, faza, zmaga, zgadt, zbada.

c.

Kapat lak. tama* pal. Masz patac. Macham warn. Mam frak. Badam was. Czarna

farba. Dasz nam fant. tadna sanna. Baza badacza. Mam akta. Mata palma. tadna

mata lampa. Spada dzban. Dam warn maszt. Spadt sandat. Mata tapa psa Asa.

Dam warn rabarbar. Badacz bada kanat. Mata sarna spata. t-atwa kabata. Barwna

szata Adama. Hamak brata Rafata. Banalna farsa. Martwa zabka. Adam bada nas.

tadna mata lalka. Spada mapa badacza. Agata tapata pasma. Spadt nam bandaz.

Mata farma. Paszcza Iwa. Dam warn szczaw. Rafat zgadt. Ala spata. Wandal tamat

parkan. Latam warn barszcz.

CWICZENIE 4
a.

Wasza szansa bardzo mata. Kazdy ma czas. Co warn dam? Co pada na nas? Czas

na bat. Szach albo mat. Raz mam czas. Kazdy patac ma dach. Sam dam warn kaf-

tan. Adam ma bandaz. Rafat sam was zbada. Hanka sarna nas zbada. Bardzo tadna

fraszka. Dam warn szczaw albo rabarbar. Ananas albo banan. Czas na was albo na

nas. Dasz nam smar. Na co masz czas?

Farba czarna jak sadza. Nasz sad ma parkan. Tarn park lub las. Ten zak wszystko

zgadt. Tarn spata Tamara. Gdzie Wanda ma bagaz? Bardzo mata ta altana. Bardzo

tadna ta nasza lalka. Wszystko dla nas. Szach ma czas na wszystko. Tym razem mam
dla was czas. Raz ten a raz tamten pas. Ten chan ma patac. Ten sam arak. tadna

tamta salka. Co spada na tamten dach? Jak pan spat? Ta dama ma czar. Ta baza dla



was. Tymczasem ma pas. Jeszcze raz da nam fant. tadna ta ballada. Ta babka ma
smak ananasa. Masz jeszcze ten mandat? Narazasz nas na szwank.

CWICZENIE 5

a.

kran ( krata (karta)/krab, kraksa, kara (kra), karp, karat, karawana, masakra, wrak,
wraca, warta, warga, gwara, kwarta, kwarantanna, warczai, chart (hart), harda,

Sahara, haracz,. harfa, chrapat, tara, taras, targ, tarka, tarcza, latarka, katar, tatarak,

Tatar, klan, ktamai, klaps, szklanka, szklana, klacz, kalka, szakal, klamra, klamka,
wale, war, w+ada, chlapat, hatas, haIda, cha+wa, haika, pchai, ratalna, atJas (atlas),

talk, lata*, waza, nakaz, hazard.

Dam warn atlas. Wtadza da nakaz. Gdzie ta tarcza? Sardzo smaczna cha-rwa. Nasza
waza szkfana. Ta szklanka dla was. Ktamal, ze masz tatarak. Fatalna kraksa. Czar-

na latarka. Gdzie ten gwar? Tym razem ma katar. Gdzie ta barwna szklanka. Ten
wale dla nas. Nasza altana ma taras. Wracam na czas. Chart warczat na nas.

CWICZENIE 6

a.

grad, gra, gram, gracz, grab, garaz, hangar, nagrana, graca, szarfa, szara, szarza,

szrama, szarak, szarwark, szarada, szarpai, car, carat, Gal, gala, gatka, gaigan, mgia,

nagta, zgtasza, szpargar, szal (szar), szaias, szaia, szalka (sziak), sztam, szlachta,

szlaban, cal, carka, ca+a, gaz, gazda, gaza, z+a, zlana, ztapana, ztamana, mazai,

zmazata, bazalt, Iza, Balzak, kazat, twarz, szafarz, katamarz, kramarz, grabarz,

zraz, bazar, larwa, alarm, tarta, szarlatan, grat, gtaz, malarz, wachlarz, dar, radar,

darta, dartam, dar (dal), zdat, data, padia, padata, zgadta, nagadat, mdia, sadzat,

naradzat, zar, zart, zarta, narazat, Dzakarta, maharadza.

b.

tatwa szarada. Tymczasem mam ten sam garaz. Ziapatam sandacza. Tarn ktadt

zraz. Rdza zarta wrak. Ztamat wachlarz. Malarz mazat dzban. Gratam dla was
walca. Baca ma szatas. Sziam sama na targ. Oat nam talk. Kazdy tapat szaraka.

Zgrabna dama. Tartarn twarz. Kiamat, ze masz garaz. Ranna sarna padla. Zgtaszat

wszystko na czas. Gazda dat nam bat. Masz jeszcze czas na hazard. Gdzie ten ka-

tamarz? Tarn spadt grad. Ja harfa dla nas. Gdzie wasza szarfa? Maharadza wracai

na taras. Ziamana klamra. Zal nam lata. Ca-ra nasada zta.

CWICZENIE 7

a.

blacha (btaha), blaszka, blaszanka, blaga (btaga), szabla, btawat, blat, blada, Blanka,

btam, plaza, plakat, plama, p+aszcz, p+acz, p-rachta, plaga, piac, czapla, sptaw,

kaptan, plant, ptaz, M+awa, flaga, flaszka, flanca, flanka, tafia, cztapat

.

b.

tadna szklana tafia. Malarz dart plakat. Zmazana plama. Dartam b+am. Szkar+at-

na flaga. tadna plaza. Nagta mgta spad+a na piac.
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